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TEMARI NIVELL I 

 
TEMA 1. LLEI 9/2017, de 8 de novembre, principis fundamentals. 

 

1.- La nova regulació en matèria de contractació pública va entrar en vigor l’any 
 

a) 2015. 
b) 2016. 
c) Encara no ha entrat en vigor. 
d) 2018 

 
2.- L’objecte dels contractes del Sector Públic: 
 

a) Haurà de ser determinat. 
b) Haurà de ser indeterminat. 
c) Haurà de ser inespecífic. 
d) Cap de les anteriors respostes és correcte. 

 
3.- És facilitarà l’accès a la contractació pública de: 
 

a) Les petites empreses. 
b) Les mitjanes empreses. 
c) Les empreses d’economia social. 
d) Totes són correctes. 

 
4.- S’entendrà que un contracte té caràcter onerós en el casos en que: 
 

a) El contratant obtengui algún tipus de benefici econòmic de forma directa. 
b) El contratista obtengui algún tipus de benefici econòmic, ja sigui de forma 

directa o indirecta. 
c) El contratant obtengui algún tipus de benefici econòmic ja sigui de forma 

directa o indirecta. 
d) El contratista obtengui algún tipus de benefici econòmic de forma directa. 

 
 
 
 
5.- Mitjançant quins documents es pot acreditar la capacitat d’obrar dels empresaris 
nacionals d’Estats Units o Canadà? 
 

a) Mitjançant el passaport dels seus dirigents. 
b) Mitjançant l’acta fundacional. 
c) Mitjançant la seva inscripció al registre procedent d’acord amb la legislació de 

l’estat on estan establerts 
d) Cap de les anteriors respostes és correcte.  
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6- La nova Llei de Contractes del Sector Públic: 
 

a) Es va aprovar per les Corts Generals. 
b) Es va aprovar per el Parlament Europeu. 
c) Es va aprovar per el Govern de la Nació. 
d) Es va aprovar per la Comissió Europea.  

 
7.- L’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic: 
 

a) Fou a l’any 2019. 
b) Fou als quatre mesos de la seva publicació. 
c) Fou als dotze mesos de la seva publicació. 
d) Fou al dia següent de la seva publicació.  

 
8.- D’acord amb l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector 
Públic, dita llei té per objecte regular la contractació del Sector Públic, a fi de garantir 
que la mateixa s’ajusti als principis de: 
 

a) Llibertat d’accés a les licitacions, mèrit i capacitat. 
b) Llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments. 
c) Llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i 

no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 
d) Cap és correcte.  

 
9.- En atenció al que vé disposat per l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, no constitueix un dels objectius de dita llei: 
 

a) Garantir una eficaç utilització dels recursos públics. 
b) Assegurar una eficient utilització dels fons destinats a la realització d’obres. 
c) La salvaguarda de la lliure competència.  
d) Cap és correcte. 

 
10.- D’acord amb l’article 1.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, la present llei té per objecte regular: 
 

a) La contractació de l’Administració pública. 
b) La contractació dels municipis. 
c) La contractació del Sector Públic. 
d) Cap de les anteriors és correcte. 
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TEMA  2.- Contracte d’obres. 

 

1.- Els contractes que tenen per objecte la realització per qualsevol mitjà d’una obra 
que cumpli els requisits fixats per l’entitat del Sector Públic contractant: 
 

a) Son els contractes d’obres. 
b) Son els contractes de concessió d’obres. 
c) Son els contractes de concessió de serveis. 
d) Cap de les anteriors respostes és correcte.  

 
2.- El requisit de l’acreditació d’estar en possessió de les condicions mínimes de 
solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin per l’òrgan 
de contractació per celebrar contractes amb el Sector Públic serà substituït per el de la 
classificació en els contractes d’obres (articles 74 i 77 Llei 9/2017, de 8 de novembre)  
 

a) Que el seu valor estimat sigui igual o superior a 500.000 € 
b) Que el seu valor estimat sigui igual o superior a 300.000  €. 
c) Que el seu valor estimat sigui igual o superior a 207.000 € 
d) Que el seu valor estimat sigui igual o superior a 350.000 €. 

 

3.- Segons el que vé disposat a l’article 13.1a) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, son contractes d’obres aquells que tenen per objecte: 
 

a) La gestió d’un servei públic. 
b) La compra de material d’oficina. 
c) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 

realització d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I. 
d) La subscripció a llibres i revistes. 

 
4.- Segons la Llei 9/2017, de novembre, de Contractes del Sector Públic, la solvència 
tècnica en contractes d’obres ha de ser acreditada en relació a les obres executades en 
els: 
 

a) 10 darrers anys, avalada per certificats de bona execució. 
b) 5 darrers anys, avalada per certificats de bona execució. 
c) 3 darrers anys, avalada per certificats de bona execució. 
d) Cap de les anteriors és correcte.  

 
5.- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en els 
processos oberts d’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, el 
termini de presentació de proposicions serà:  
 

a) No superior a trenta i cinc dies, per els contractes d’obres, subministraments i 
serveis, i trenta dies per les concessions d’obres i serveis, comptats des de la 
data de l’enviament de la licitació a l’Oficina de Publicacions de l’Unió  Europea. 
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b) No inferior a trenta dies, per els contractes d’obres, subministraments i serveis, 
i vint dies per las concessions d’obres i serveis, comptats des de la data 
d’enviament de la licitació  a l’Oficina de Publicacions de l’Unió Europea. 

c) No inferior a trenta i cinc dies, per els contractes d’obres, subministraments i 
serveis, i trenta dies per les concessions d’obres i serveis, comptats des de la 
data d’enviament de la licitació a l’Oficina de Publicacions de l’Unió Europea. 

d) No superior a trenta dies, per els contractes d’obres, subministraments i serveis 
i vint dies per les concessions d’obres i serveis, comptats des de la data 
d’enviament de la licitació a l’Oficina de Publicacions de l’Unió Europea.  

 
6.- Respecte al procediment obert simplificat, llevat dels contractes d’obres, el termini 
per la presentació de proposicions no podrà ser inferior a: 
 

a) 10 dies a comptar des del següent a la publicació al perfil del contractant de 
l’anunci de licitació. 

b) 15 dies a comptar des del següent a la publicació al perfil del contractant de 
l’anunci de licitació. 

c) 20 dies a comptar des del següent a la publicació al perfil del contractant de 
l’anunci de licitació 

d) 23 dies a comptar des del següent a la publicació al perfil del contractant de 
l’anunci de licitació. 

 
7.- De conformitat amb l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del Sector Públic, el preu dels contractes del Sector Públic, quin d’aquests 
aspectes no és necessari justificar a l’ expedient?: 
 

a) L’elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s’exigeixi als participants. 
c) La decisió de dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas. 
d) Totes son correctes.  

 

8.- Segons l’article 231 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre de contractes del Sector 
Públic, l’adjudicació d’un contracte d’obra requerirà: 
 

a) Únicament la redacció d’un projecte d’obra. 
b) Únicament el replanteig de l’obra. 
c) La prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent 

projecte que definirà amb precisió l’objecte del contracte. 
d) Cap és correcte.  

 

9.- La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució d’obres 
corresponents tendrà caràcter: 
 

a) Ordinari. 
b) Complexe. 
c) Simple. 
d) Excepcional. 
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10.- Segons l’article 238.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, quan les instruccions fossin de caràcter verbal: 
 

a) No pot haver-hi instruccions de caràcter verbal. 
b) Únicament l’adjudicatari pot donar instruccions de caràcter verbal. 
c) Totes les instruccions son de caràcter verbal. 
d) Hauran de ser ratificades per escrit en el mes breu termini possible, per que 

siguin vinculants per les parts. 
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TEMA 3.- Contracte de serveis. 

 

1.- Aquells contractes que el seu objecte son prestacions de fer, consistents en el 
desenvolupament d’una activitat: 
 

a) Son contractes mixtes. 
b) Son contractes d’obres. 
c) Son contractes de subministrament. 
d) Son contractes de serveis. 

 
2.- Els contractes que tenguin per objecte l’arrendament d’equips i sistemes de 
telecomunicacions es consideraran: 
 

a) Contractes d’obres. 
b) Contractes de subministrament. 
c) Contractes de serveis. 
d) Cap de les anteriors opcions és correcte.  

 
3.- En atenció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
quina de les següents opcions és FALSA en relació amb el càlcul del valor estimat en un 
contracte de serveis? 
 

a) S’ha de incloure l’impost sobre el Valor Afegit. 
b) Han de considerar-se les eventuals pròrrogues. 
c) Han de considerar-se les modificacions previstes. 
d) Han de considerar-se les primes que s’hagi previst abonar als licitadors. 

 
4.- Quan a causa de la seva especificitat tècnica, el subministrament d’un producte o la 
prestació d’un servei només pugui encomanar-se a un únic proveïdor, el procediment 
d’adjudicació del contracte serà: 
 

a) Negociat. 
b) Restringit. 
c) Directe. 
d) Per subhasta. 

 
5.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, considera que 
els contractes d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mesura son: 
 

a) Contractes de concessió de serveis. 
b) Contractes de subministraments. 
c) Contractes de serveis. 
d) Contractes d’obra.  
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6.- Conforme a la Llei de Contractes del Sector Públic no és causa de resolució d’un 
contracte de serveis: 

a) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
b) La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
c) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 

imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada per el mateix per el seu 
començament, llevat que en el plec s’assenyali un altre menor. 

d) La demora en l’acompliment dels terminis per part del contractista 
 

7.- Segons l’article 145.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, el preu podrà ser l’únic factor determinant de l’adjudicació en: 
 

a) Contractes de serveis socials, sanitaris o educatius a que es refereix la 
Disposició Addicional octava. 

b) Contractes de serveis de seguretat privada. 
c) Contractes de serveis intensius en ma d’obra. 
d) Contractes de serveis amb prestacions definides en els que no sigui possible 

introduir variacions.  
 
8.- Segons l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes Públics, en 
quin tipus de contractes serà necessària l’existència d’un informe d’insuficiència de 
mitjans? 
 

a) Subministrament. 
b) Obres. 
c) Serveis. 
d) Totes les respostes son correctes.  

 

9.- Assenyali l’afirmació correcte, segons l’article 308.4 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic podrà contractar-se de forma conjunta la redacció conjunta de projectes i 
la direcció d’obra: 

a) Mai podrà contractar-se conjuntament. 
b) No és necessari motivar per part de l’òrgan de contractació. 
c) Podrà contractar-se de forma conjunta la redacció conjunta de projectes i la 

direcció d’obra quan la contractació separada comportas un minvament en la 
qualitat de les prestacions objecte del contracte, dificultant la coordinació i 
continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució en obra. 

d) Totes son correctes.  
 
10.- On s’estableix el sistema de determinació del preu en els contractes de serveis?: 
 

a) A la memòria justificativa. 
b) Al plec de clàusules administratives. 
c) Al plec de clàusules tècniques. 
d) No fa falta determinar el preu. 
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TEMA 4.- Contracte de subministrament 

 

1.- Els contractes de fabricació: 
 

a) Son contractes de concessió d’obres. 
b) Son contractes de concessió de subministraments. 
c) Son contractes de subministraments. 
d) Son contractes de serveis.  

 
2.- Els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva: 
 

a) Tendran un termini màxim de duració de cinc anys. 
b) Tendran un termini màxim de duració de deu anys. 
c) Tendran un termini màxim de duració de sis anys. 
d) Tendran un termini màxim de duració de tres anys. 

 
3.- A tenor del que vé disposat per l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, quin dels següents no tendrà la consideració 
necessariament de contracte de subministrament?: 
 

a) Els contractes d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mesura. 
b) Els que tenguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes de 

telecomunicacions o per el tractament de la informació, els seus dispositius i 
programes, i la cessió del dret d’ús d’aquests darrers. 

c) Els de fabricació, per els que la cosa o coses que hagin de ser entregades per 
l’empresari hagin de ser elaborades conforme a característiques peculiars 
fixades prèviament per l’entitat contractant, encara que aquesta s’obligui a 
aportar, total o parcialment, els materials precisos. 

d) Cap de les anteriors és correcte.  
 
4.- Segons l’article 16.3d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, quin tipus de contractes son els que tenen per objecte l’adquisició d’energia 
primària o energia transformada?: 
 

a) Contractes de subministraments. 
b) Contracte d’obra. 
c) Contracte de servei. 
d) Contracte mixt. 

 
5.- A quin tipus de contracte correspon la següent definició? “tenen per objecte 
l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció de compra, 
de productes o bens mobles”. 
 

a) Contracte d’obres. 
b) Contracte de serveis. 
c) Contractes de concessió de serveis. 
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d) Contracte de subministraments. 
 
6.-  És exigible que el contractista estigui classificat per la contractació del 
subministrament d’ordinadors? 
 

a) Sí, sempre. 
b) Sí, quan el contracte excedeixi de 100.000, IVA inclòs. 
c) No és exigible, amb independència de la quantia. 
d) No és exigible, excepte en els contractes tramitats per emergència.  

 
7.- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
consideraran contractes menors de subministraments aquells que no superin la 
quantitat de: 
 

a) 15.000 € (I.V.A inclòs). 
b) 15.000€ (I.V.A exclòs). 
c) 18.000 € (I.V.A inclòs). 
d) 18.000 € (I.V.A exclòs). 

 
8.- El contracte per el que l’empresari s’obliga entregar una pluralitat de bens de forma 
successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al 
moment de celebrar el contracte es denomina: 
 

a) De gestió. 
b) De subministraments. 
c) De concessió. 
d) De serveis. 

 

9.- On haurà d’entregar els bens objecte de subministrament el contractista?: 
 

a) Al lloc fixat al contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i 
clàusules administratives. 

b) Haurà de ser recollit a la seu de l’adjudicatari. 
c) En qualsevol lloc. 
d) Totes son correctes.  

 
10.- Com s’acredita la recepció dels subministraments per part de l’Administració: 
 

a) Amb la signatura del rebut d’entrega del subministrament. 
b) Amb l’expedició de la factura. 
c) Amb l’acte formal de la recepció dels bens, d’acord amb les condicions del plec. 
d) No és necessari acreditar la recepció del subministrament. 
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TEMA 5.- Contractes mixtes. 

 

1.- D’acord amb l’article 25.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, tendran caràcter administratiu, sempre que es celebrin per una 
Administració Pública, els contractes declarats així expressament per una llei i aquells 
d’objecte distint als expressats en la lletra anterior, però que tenguin naturalesa 
administrativa especial per: 
 

a) Estar vinculats al gir o tràfic específic amb l’Administració contractant. 
b) Estar vinculats al gir o tràfic general de l’Administració contractant. 
c) Estar vinculats al gir o tràfic específic de la societat contractant. 
d) Estar vinculats al gir o tràfic específic de la mùtua. 

 
2.- De conformitat amb l’article 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del Sector Públic, les relaciones jurídiques, negocis i contractes citats en aquesta secció 
queden exclosos de l’àmbit de la present llei, i es regiran per les seves normes 
especials, encara que s’aplicaran els principis d’aquesta llei per: 
 

a) Resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se. 
b) Resoldre només els dubtes que poguessin produïr-se. 
c) El que es consideri oportú. 
d) Totes son correctes. 

 
3.- Les especificacions tècniques d’un plec de prescripcions: 
 

a) Han de permetre descartar certes empreses o productes amb els que no s’han 
tengut bones experiències. 

b) Han de fer referència a la marca de major qualitat del producte o servei. 
c) Han de fer referència a la fabricació o procedència determinada del producte o 

servei. 
d) Totes son falses.  

 
4.- Quin tipus de contractes es regulen a la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic? 
 

a) Obres, gestió de serveis públics, consultoria i assistència i serveis, i concessió 
d’obres públiques. 

b) Obres, concessió d’obres públiques, concessió de serveis públics, 
subministrament, serveis i mixtes. 

c) Obres, subministraments, consultoria i assistència, i gestió pública de serveis 
privats. 

d) Cap dels anteriors és correcte. 
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5.- Quin dels següents tipus contractuals NO contempla la Llei 9/2017, de Contractes 
del Sector Públic? 
 

a) Contracte mixt de subministrament i serveis. 
b) Contracte marc. 
c) Contracte d’obres. 
d) Contracte de serveis. 

 
6.- D’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, en el cas de que es tracti d’un contracte mixt (comprengui prestacions 
d’obres i serveis): 
 

a) Si les diferents prestacions no son separables s’atendrà al caràcter de la 
prestació principal. 

b) S’atendrà al caràcter de la prestació principal. 
c) S’atendrà a les dues prestacions. 
d) Cap de les anteriors és correcte.  

 
7.- Segons l’article 18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic que s’entén per contracte mixt: 
 

a) És aquell que no és d’obra ni de servei. 
b) Aquell que contengui prestacions a corresponents a altre o altres de distinta 

clase. 
c) És aquell que no és servei ni de subministrament.  
d) Totes son incorrectes.  

 
8.- Els efectes, compliment i extinció dels contractes mixtos es determinarà d’acord 
amb el que vé disposat a l’article: 
 

a) 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
b) 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
c) Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 

del Sector Públic. 
d) 121 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

 
9.- Segons l’article 34.2 de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic, quan  podran 
fusionar-se prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt: 
 

a) Quan aquestes prestacions es trobin directament vinculades entre sí. 
b) Quan aquestes prestacions mantenguin relacions de complementarietat que 

exigeixin la seva consideració i tractament com unitat funcional dirigida a la 
satisfacció d’una determinada necessitat. 

c) Quan s’aconsegueixi un fi institucional propi de l’entitat contractant. 
d) Totes son correctes. 
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10.-  A un contracte mixt, assenyali a partir de quin import haurà d’elaborar-se un 
projecte d’obra, en els casos en que un element sigui una obra: 
 

a) Quan l’obra superi els 40.000 €. 
b) Quan l’obra superi els 50.000 €. 
c) Quan l’obra superi els 100.000 €. 
d) En cap cas és necessari elaborar un projecte d’obra. 
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TEMA 6.- Contracte menor. 

 

1.- Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, la duració 
dels contractes menors no podrà ser superior a: 
 

a) Sis mesos, amb possibilitat de pròrroga. 
b) Un any, amb possibilitat de pròrroga. 
c) Sis mesos, sense ser objecte de pròrroga. 
d) Un any, sense ser objecte de pròrroga. 

 
2.- Assenyali la resposta correcta: 
 

a) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
15.000 € quan es tracti de contractes d’obres. 

b) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
50.000 € quan es tracti de contractes d’obres. 

c) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
40.000 € quan es tracti de contractes d’obres. 

d) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
60.000 € quan es tracti de contractes d’obres.  

 
3.- Assenyali la resposta correcta: 
 

a) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
15.000  € quan es tracti de contractes de subministrament. 

b) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
50.000 € quan es tracti de contractes de serveis. 

c) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
40.000 € quan es tracti de contractes de subministraments. 

d) Es consideraran contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
60.000 € quan es tracti de contractes de serveis. 

 
4.- Els contractes menors: 
 

a) Mai podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat de 
obrar. 

b) Mai podran adjudicar-se directament a empresaris no nacionals. 
c) Mai podran adjudicar-se directament a empresaris que no siguin espanyols o 

nacionals de l’Unió Europea. 
d) Cap de les anteriors opcions és correcte.  

 
5.- En virtut del que vé disposat per l’article 63 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, la publicació de la informació relativa als contractes 
menors que han de constar al perfil del contractant haurà de realitzar-se: 
 

a) Al manco semestralment. 
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b) Al manco trimestralment. 
c) Anualment 
d) Mai.  

 
6- Assenyali la resposta correcta: 
 

a) Pot fraccionar-se un contracte a l’objecte de disminuir la quantia del mateix. 
b) Pot fraccionar-se un contracte a l’objecte de eludir els requisits de publicitat. 
c) No podrà fraccionar-se un contracte a l’objecte d’eludir els requisits relatius al 

procediment d’adjudicació. 
d) Els contractes del Sector Públic sempre han de fraccionar-se si arriben a una 

determinada quantia o valor econòmic. 
 
7.- Indiqui quina de les següents opcions és FALSA respecte als contractes menors, 
segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic: 
 

a) Es poden adjudicar directament. 
b) No poden tenir una duració superior a un any. 
c) No poden ser objecte de pròrroga. 
d) El seu valor estimat ha de ser inferior a 80.000 €, quan es tracti de contractes 

d’obres, o a 35.0000 €, quan es tracti de contractes de subministraments o 
serveis.  

 
8.- Quin dels següents és un requisit dels contractes menors, segons la Llei 9/2017? 
 

a) Es requerirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 
corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de 
desenvolupament d’aquesta Llei estableixin. 

b) Que el contractista no ha subscrit mes contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra de 40.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, 
o a 15.000 € quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. 

c) Valor estimat inferior a 15.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, o a 
40.000 €, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. 

d) La publicació de la informació relativa als contractes menors haurà de realitzar-
se al manco mensualment. 

 
9.- Segons l’article 36.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, els contractes que celebren els poders adjudicadors: 
 

a) Es perfeccionen amb la seva adjudicació i formalització, sempre. 
b) Es perfeccionen amb la seva adjudicació, a excepció dels contractes menors i 

dels contractes basats en un acord marc i  els contractes específics en el marc 
d’un sistema dinàmic d’adquisició als que es refereix l’apartat 3 d’aquest 
article. 

c) Es perfeccionen amb la seva adjudicació i formalització, a excepció dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i els basats en un acord marc. 

d) Totes son incorrectes.  
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10.- Segons l’article 29.8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, poden prorrogar-se els contractes menors: 
 

a) Mai. 
b) Sempre. 
c) Excepcionalment. 
d) Totes son correctes. 
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TEMA 7.- Responsable del contracte.   

 

1.- Segons la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, les aplicacions que se utilitzin 
per efectuar les comunicacions i notificacions entre l’òrgan de contractació i el licitador 
o contractista haurà de poder acreditar: 
 

a) La data i hora del seu enviament o posada a disposició, la integritat i 
confidencialitat del seu contengut, i la identitat del remitent de la mateixa. 

b)   La data i hora del seu enviament o posada a disposició i la de la recepció o accés 
per l’interessat, la integritat del seu contengut i la identitat del remitent de la 
mateixa. 

c) La data i hora de la seva recepció o accés per l’interessat, la integritat del seu 
contengut i la identitat del remitent de la mateixa. 

d) Cap de les anteriors és certa.  
 
2.- Segons la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic: 
 

a) Els contractes del Sector Públic tendran sempre un preu incert, que s’abonarà 
al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el 
que vé pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte 
d’Impost damunt el Valor Afegit, que en tot cas se indicarà com a partida 
independent. 

b) Els contractes del Sector Públic tendran sempre un preu cert, que s’abonarà al 
contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que 
vé pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit, que en tot cas se indicarà com a partida independent.  

c) Els contractes del Sector Públic tendran sempre un preu cert, que s’abonarà al 
contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que 
vé pactat. Al preu no s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’impost 
sobre el Valor Afegit, que en tot cas se indicarà com partida independent. 

d) Els contractes del Sector Públic tendran sempre un preu cert, que s’abonarà al 
contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que 
vé pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’Impost 
damunt el Valor Afegit, que en cap cas s’indicarà com a partida independent. 

 
3.- Indiqui quin dels següents NO pot ser utilitzat com un criteri d’adjudicació d’un 
contracte del Sector Públic: 
 

a) Les característiques mediambientals del producte. 
b) El servei postvenda. 
c) El número de treballadors de l’empresa. 
d) Les condicions d’entrega. 

 
4.- Segons l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, al denominat “Responsable del contracte” li correspon: 
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a) Assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat 
contractual. 

b) Supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcte realització de la 
prestació pactada. 

c) Delegar i desconcentrar l’activitat contractual en òrgans administratius quan es 
tracti d’òrgans societaris d’una fundació. 

d) Aprovar models de plecs particulars per determinades categories de contractes 
de naturalsa anàloga.  

 
5.- Segons recull la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la 
incorporació a la contractació pública de criteris socials i mediambientals: 
 

a) S’ha de fer de manera transversal i preceptiva sempre i quan aquests criteris no 
guarden relació amb l’objecte del contracte. 

b) Permet reduir els terminis d’adjudicació a la meitat. 
c) Proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així 

com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. 
d) Es obligatòria només per contractes subjectes a una regulació harmonitzada.  

 
6.- En relació a la divisió per lots dels contractes: 
 

a) Es pot limitar el número de lots per els que un mateix licitador pugui presentar 
oferta i el número de lots que pot ser adjudicat a un licitador. 

b) Tant la solvència econòmica i financera, com la tècnica, se estableixen per cada 
lot de forma independent. 

c) Cada lot és un contracte. 
d) Totes les respostes anteriors son correctes.  

 
7.- En quins supòsits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector 
Públic, no obliga a l’òrgan de contractació a tramitar l’expedient de contractació? 
 

a) En la tramitació d’urgència. 
b) En la tramitació d’emergència. 
c) En la tramitació plurianual. 
d) En la tramitació excepcional. 

 
8.- Si al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat contracte que garanteixi la 
continuïtat de la prestació a realitzar per el contractista com a conseqüència 
d’incidències resultants d’aconteixements imprevisibles per l’òrgan de contractació 
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no 
interrompre la prestació, es podrà prorrogar com a màxim: 
 

a) 9 mesos sempre que l’anunci de licitació s’hagi publicat al manco 3 mesos 
abans de que finalitzarà el contracte anterior. 

b) Un any sempre que l’anunci de licitació s’hagi publicat al manco 3 mesos abans 
de que finalitzarà el contracte anterior. 
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c) 7 mesos sempre que l’anunci de licitació s’hagi publicat al manco 3 mesos 
abans de que finalitzarà el contracte anterior. 

d) En aquest cas, no es pot prorrogar en cap cas. 
 
9.- Segons el que vé establit a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre dels 
contractes del Sector Públic, quina d’aquestes afermacions no és correcte respecte del 
responsable del contracte: 
 

a) En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte seran 
exercides per el Directer Facultatiu. 

b) El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a 
l’entitat contractant o externa a ell. 

c) Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació podran designar 
un responsable del contracte. 

d) Totes son correctes. 
 
10.- Pot ser el responsable del contracte una persona física o jurídica externa a l’entitat 
contractant: 
 

a) No 
b) Sí. 
c) Excepcionalment. 
d) Totes son incorrectes. 
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TEMA 8.- execució del contracte. Incompliment i demora en l’execució.  

 

1.- Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
duració dels contractes del Sector Públic haurà de establir-se tenint en compte (article 
29 Llei 9/20174, de 8 novembre). 
 

a) L’entitat de les prestacions. 
b) Les característiques de la seva execució. 
c) La necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les 

prestacions.  
d) Totes son falses 

 
2.- D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, quina serà la jurisdicció competent per conéixer de les qüestions 
relatives a la preperció, adjudicació, efectes, modificació i extinció dels contractes 
administratius?: 
a) La contenciós-administrativa. 
b) La social. 
c) La civil. 
d) La penal. 
 
3.- De conformitat amb l’article 34.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, en els contractes del Sector Públic, podrà incloure’s 
qualsevol pacte, clàusula i condició, sempre que no siguin contraris: 
 
a) A l’ordenament jurídic. 
b) A la llei. 
c) A la costum. 
d) A les fonts del Dret. 
 
4.- Segons l’article 38.a9 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, els contractes celebrats per els poders adjudicadors, inclosos els contractes 
subvencionats a que es refereix l’article 23, seran invàlids quan concorri en ells 
qualcuna de les causes que els invaliden de conformitat amb les disposicions del: 
 

a) Dret civil. 
b) Dret penal 
c) Dret polític. 
d) Dret canònic. 

 
5.-  De conformitat amb l’article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, en quin termini han de remetre’s els contractes al 
Tribunal de Comptes? 
 

a) Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 
b) Dins dels cinc mesos següents a la formalització del contracte. 
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c) Dins dels sis mesos següents a la formalització del contracte. 
d) Dins dels 12 mesos següents a la formalització del contracte. 

 
6.- D’acord amb l’article 25 de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic, els 
contractes administratius es regiran, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, 
modificació i extinció, per: 
 

a) La LCSP; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret públic i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat. 

b) Les disposicions de desenvolupament de la LCSP; supletòriament s’aplicaran les 
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 
públic. 

c) La LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 

d) Per les normes de dret privat que lis resultin d’aplicació.  
 
7.- Els contractes que celebren les administracions públiques 
 

a) Han de formalitzar-se sempre per escriptura pública. 
b) Han de formalitzar-se per escriptura pública si així ho sol·licita l’Administració 

pública contractant. 
c) Han de formalitzar-se en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a 

les condicions de la licitació llevat que es tracti d’un contracte basat en un 
acord marc o en els contractes específics dins d’un sistema dinàmic 
d’adquisició. 

d) Poden ser de tipus verbal. 
 
8.- Una vegada adjudicat de forma provisional el contracte a un dels licitadors quin 
tant per cent de l’import final d’adjudicació s’ha de dipositar l’adjudicatari en concepte 
de fiança definitiva? 
 

a) Del 5% de l’import de licitació, IVA inclòs. 
b) Del 4% de l’import d’adjudicació. 
c) Del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs el IVA. 
d) Del 3% de l’import d’adjudicació.  

 
9.- Segons l’article 211 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic la demora a l’acompliment dels terminis per part del contractista: 
 

a) És causa de resolució. 
b) Implica sempre la imposició de penalitats. 
c) Suposa sempre la obligació de indemnitzar a l’administració per els danys i 

perjudicis causats. 
d) No implica conseqüència si no s’acrediten danys i perjudicis.  
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10. Segons l’article 36 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, els contractes que celebren els poders adjudicadors, es perfeccionen: 
 

a) Amb la seva adjudicació definitiva. 
b) Amb la seva formalització. 
c) Amb la seva publicació al perfil del Contractant. 
d) Amb el contracte subvencionat. 
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TEMA 9.- procediment obert, harmonitzat. 

 

1.- Estan subjectes a regulació els contractes de subministrament que el seu valor 
estimat sigui igual o superior: 
 

a) A 10.000 € quan es tracta de contractes adjudicats per l’Administració General 
de l’Estat. 

b) A 140.000 € quan es tracta de contractes adjudicats per l’Administració General 
de l’Estat. 

c) A 100.000 € quan es tracta de contractes adjudicats per l’Administració General 
de l’Estat. 

d) A 50.000 € quan es tracta de contractes adjudicats per l’Administració General 
de l’Estat. 

 
2.- En el procediment obert l’obertura de les proposicions haurà de efectuar-se en el 
termini màxim: 
 

a) De vint dies. 
b) De trenta dies. 
c) De setanta dies. 
d) De noranta dies.  

 
3.- Quan el únic criteri per seleccionar al adjudicatari del contracte sigui el del preu: 
 

a) l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de quaranta i cinc dies a 
comptar des del següent al d’obertura de les proposicions. 

b) l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de cent dies a comptar des 
del següent al d’obertura de les proposicions. 

c) l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de quinze dies a comptar 
des del següent al d’obertura de les proposicions. 

d) l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de trenta dies a comptar 
des del següent al d’obertura de les proposicions.  

 
4.- Quan es tracti de contractes de subministrament distints, per raó del subjecte 
contractant o per raó del seu objecte, dels contractes de subministraments adjudicats 
per l’Administració General de l’Estat, sus organisme autònoms o les entitats gestores i 
serveis comunes de l’seguritat social, estan subjectes a regulació harmonitzada aquells 
que el seu valor estimat sigui igual o superior a la quantitat de (article 21 llei 9/2017, 
de 8 de novembre) 
 

a) 221.000 €. 
b) 5.186.000 € 
c) 186.000 €. 
d) Cap resposta és correcte.  
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5.- Segons l’article 19.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, son contractes subjectes a una regulació harmonitzada els contractes d’obres, 
els de concessió d’obres, els de concessió de serveis, els de subministrament i els de 
serveis que el seu valor estimat, calculat conforme a les regles que s’estableixen en 
l’article 101, sigui igual o superior a les quanties que se indican en els articles següents, 
sempre que l’entitat contractant tengui el caràcter de: 
 

a) Poder adjudicador. 
b) Poder absolut. 
c) Poder total 
d) Poder parcial 

 
6. D’acord amb el disposat a l’article 20.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, en els contractes d’obres que s’adjudiquen per lots 
separats, quan el valor acumulat dels lots en que es divideixi l’obra iguali o superi la 
quantitat de 5.382.000 €: 
 

a) S’aplicaran les normes de la regulació harmonitzada a l’adjudicació només del 
primer lot. 

b) S’aplicaran les normes de la regulació harmonitzada a l’adjudicació de cada lot. 
c) No s’aplicaran les normes de la regulació harmonitzada a l’adjudicació de cada 

lot. 
d) S’aplicaran les normes del procediment simplificat. 

 
7.- Segons l’article 22.1c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, estan subjectes a regulació harmonitzada els contractes de serveis que el seu 
valor estimat sigui igual o superior a 750.000 €, quan es tracti de contractes que 
tenguin per objecte: 
 

a) Serveis socials. 
b) L’assistència sanitària gratuïta. 
c) El servei domèstic. 
d) L’assistència jurídica.  

 
8.- Quin dels documents que integren l’expedient de contractació ha de contenir els 
criteris d’adjudicació?  
 

a) El plec de clàusules administratives particulars. 
b) El plec de clàusules administratives generales. 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars. 
d) El plec de prescripcions tècniques generales. 

 
9.- Segons l’article 116 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, a l’expedient 
de contractació es justificarà adequadament: 
 

a) L’elecció del procediment de licitació. 
b) El valor estimat del contracte. 
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c) En els contractes de serveis, l’informe de insuficiència de mitjans. 
d) Totes les respostes son correctes.  

 
10. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la 
classificació de les empreses serveix per acreditar: 
 

a) L’ordre quantitatiu de les ofertes presentades a una licitació. 
b) L’ordre temporal de presentació d’ofertes a una licitació. 
c) La solvència per contractar. 
d) El temps d’empresa en funció del número de treballadors que tengui.  
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TEMA 10.- procediment simplificat, i simplificat abreviat. 

 

1.- Quan podrà acordar-se la utilització d’un procediment obert simplificat en els 
contractes d’obres? 
 

a) Quan el valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros. 
b) Quan el valor estimat sigui igual o inferior a 150.000 euros. 
c) Quan el valor estimat sigui igual o inferior a 6.000.000 d’euros. 
d) Cap de les anteriors respostes és correcte. 

 
2.- Quan podrà acordar-se la utilització d’un procediment obert simplificat en els 
contractes de subministrament? 
 

a) Quan el valor estimat sigui inferior a 2.000.0000 d’euros. 
b) Quan el valor estimat sigui inferior a 1.000.000 d’euros. 
c) Quan el valor estimat sigui inferior a 500.000 d’euros. 
d) Quan el valor estimat sigui inferior a 140.000 d’euros.  

 
3.- Estableix l’article 92 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic que reglamentàriament podrà eximir-se l’exigència d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera o de la solvència tècnica o professional: 
 

a) Per els contactes que el seu import no superi un determinat umbral. 
b) Per els contractes que la seva adjudicació es faci en benefici de varis 

empresaris. 
c) Per els contractes en els que en el seu import estigui inclòs l’impost sobre el 

valor afegit. 
d) Cap resposta és correcte.  

 
5.- A l’expedient de contractació: 
 

a) La memòria ha de referir-se a la necessitat i idoneïtat del contracte. 
b) La memòria ha de referir-se als requisits que han de contenir els plecs de 

clàusules administratives i tècniques generales. 
c) La memòria ha de referir-se només a la necessitat del contracte. 
d) Totes son correctes.  

 
6.- Qué NO és cert de la Plataforma de contractació del Sector Públic? 
 

a) L’accés dels interessats s’efectuarà mitjançant un portal únic. 
b) Les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals hauran de donar publicitat als 

seus procediments de contractació mitjançant la Plataforma de contractació de 
l’Estat. 

c) És una plataforma electrónica que permet donar publicitat mitjançant Internet 
dels contractes del Sector Públic, 
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d) La plataforma haurà de comptar amb un sistema de segellat de temps que 
permeti acreditar fefaentment l’inici de la difusió de la informació.  

 
7.- En relació amb la divisió per lots dels contractes: 
 

a) No és necessari motivar la no divisió per lots, excepte en els Contractes SARA. 
b) Sempre que sigui possible s’ha de dividir per lots, i en cas de no ser possible, ha 

de motivar-se. 
c) Té per objecte facilitar la participació de les PYMES a la licitació. 
d) Les respostes b i c son correctes.  

 
8.- Quins son els procediments d’adjudicació que contempla la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic? 
 

a) Obert, obert simplificat (mes tramitació especial del simplificat), restringit i 
negociat. 

b) Obert, obert simplificat (mes tramitació especial del simplificat), restringit i 
negociat (amb i sense publicitat). 

c) Obert, obert simplificat (mes tramitació especial del simplificat), restringit, 
negociat, diàleg competitiu i associació per la innovació. 

d) Obert, obert simplificat (mes tramitació del simplificat), restringit, negociat i 
diàleg competitiu. 

 
9.- Segons la Llei 9/2017, per participar en licitacions per el procediment obert 
simplificat, els licitadors: 
 

a) Hauran d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors  i Empreses Classificades 
del Sector Públic o al Registre Oficial de la Comunitat Autònoma a data final de 
presentació d’ofertes. 

b) Hauran de estar inscrits com licitadors en la Plataforma de contractació del 
Sector Públic a data final de presentació d’ofertes. 

c) Hauran de estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic o el Registre Oficial de la Comunitat Autònoma a data final de 
presentació d’ofertes, sent també admissible la proposició del licitador que 
acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció al corresponent Registre 
juntament amb la documentació preceptiva per la qual cosa, sempre que tal 
sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 

d) Hauran d’haver participat prèviament, al manco, a una licitació per el mateix 
procediment obert simplificat. 

 
10.- La inscripció al ROLECE acredita l’aptitud del licitador davant als òrgans de 
contractació de: 
 

a) Tot el Sector Públic estatal. 
b) Tot el Sector Públic. 
c) L’Administració General de l’Estat. 
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d) L’Administració General de l’Estat i els seus Organismes públics vinculats o 
depenents. 
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TEMA 11.- Ofertes incurses en presumpció de temeritat. Procediment de justificació. 

 

1.- El valor estimat del contracte: 
 

a) Permet determinar si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 
b) No inclou l’IVA. 
c) Inclou pròrrogues i qualsevol modificació prevista damunt el pressupost base de 

licitació. 
d) Totes les respostes son correctes. 

 
2.- Conforme a la regulació contenguda a la LCSP, no és correcte en relació a les 
ofertes anormalment baixes que: 
 

a) Quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació, s’estarà al que vé 
establert en els Plecs que regeixen el contracte, en els quals s’han de establir 
els paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en que 
una oferta es consideri anormal. 

b) Quan l’únic criteri d’adjudicació sigui el del preu, s’aplicaran els paràmetres 
objectius determinats reglamentàriament llevat que en els plecs s’estableixi 
una altra cosa. 

c) Quan haguessin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, es 
prendrà únicament, per aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses 
en presumpció d’anormalitat, aquella que fos mes alta. 

d) En tot cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes, si comproven que 
son anormalment baixes per que vulnerin la normativa sobre subcontractació o 
no compleixin les obligacions aplicacions en matèria mediambiental, social o 
laboral. 

 
3.- Als efectes de identificació de les ofertes anormalment baixes quan s’haguessin 
presentat ofertes per empreses del mateix grup (als efectes de l’article 42 del Còdi de 
Comerç), es tendrà en consideració: 

 
a) La mes alta de les ofertes presentades per les empreses del grup. 
b) La mes baixa de les ofertes sempre que s’hagi presentat en solitari. 
c) Totes les ofertes presentades per les empreses del grup. 
d) La mes baixa de les presentades i allò amb independència de que presentin la 

seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra empresa o empreses 
externes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal. 

 
4.- En els casos en que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta 
inviable per haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa: 
 

a) No podrà excloure-la del procediment de licitació en cap cas 
b) Podrà excloure-la del procediment de licitació automàticament. 
c) Només podrà excloure-la del procediment de licitació prèvia tramitació del 

procediment previst. 
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d) Cap és correcte.  
 

5.- Les especificacions tècniques d’un plec de prescripcions: 
 

a) Han de permetre descartar certes empreses o productes amb els que no s’han 
tengut bones experiències. 

b) Han de fer referència a la marca de major qualitat del producte o servei. 
c) Han de fer referència a la fabricació o procedència del producte o servei. 
d) Totes son falses. 

 
6.- Quin òrgan ha de identificar les ofertes que es trobin incurses en presumpció 
d’anormalitat? 
 

a) El tècnic competent. 
b) La Mesa de contractació. 
c) L’òrgan de contractació. 
d) La mesa de contractació, o en el seu defecte, l’òrgan de contractació.  

 
7.- Quan s’hagi identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, 
quin termini haurà d’atorgar-se als licitadors per que justifiquin i desglosin raonada i 
detalladament el baix nivell o dels preus, o de costs, o qualsevol altre paràmetre en 
base al qual que s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta?: 
 

a) No hi ha termini. 
b) Dos dies. 
c) Un termini suficient. 
d) Cap és correcte.  

 
8.- En cap cas s’acordarà l’acceptació d’una oferta, anormalment baixa, sense que la 
proposta de la mesa de contractació estigui: 
 

a) Subscrita per tècnic competent. 
b) Avalada per la Mesa. 
c) Degudament motivada. 
d) Totes son falses. 

 
9.- Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués 
resultat adjudicatària del contracte: 
 

a) L’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un 
seguiment pormenoritzat de l’execució del mateix. 

b) L’òrgan de contractació actuarà de la mateixa manera que en qualsevol 
altre tipus de contracte. 

c) L’òrgan de contractació haurà de sancionar a l’adjudicatària. 
d) L’òrgan de contractació haurà de resoldre el contracte. 
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10.- En general es refusaran les ofertes incursas en presumpció d’anormalitat: 
 

a) Sempre. 
b) Mai. 
c) Si estan basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva 

tècnica, econòmica o jurídica. 
d) Excepcionalment.  
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TEMA 12.- Prohibicions de contractar. 

 

1.- Segons l’article 72 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, a qui correspon la competència per apreciar l’existència de prohibicions per 
contractar?: 
 

a) A l’òrgan de contractació. 
b) Al Ministeri Fiscal. 
c) A la mesa. 
d) Al responsable del contracte. 

 
2.- D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
considera com una prohibició per contractar: 
 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma per qualsevol delicte. 
b) Persones físiques o jurídiques residents fora de l’Unió Europea. 
c) Empreses que no arribin a un número mínim de treballadors o un volum mínim 

de negoci. 
d) No estar al corrent en el pagament d’obligacions tributàries.  

 
3.- L’article71 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, estableix que en cap 
cas podran contractar amb l’Administració les persones en les quals concorri alguna de 
les circumstàncies següents: 
 

a) Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarats culpables, a la 
suspensió de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

b) No trobar-se al corrent amb l’acompliment de les obligacions tributàries o de la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que 
reglamentàriament es determini. 

c) No trobar-se degudament classificades, en el seu cas, conforme al que vé 
disposat en la Llei de Contractes del Sector Públic o no acreditar la suficient 
solvència econòmica, pràctica i tècnica. 

d) Haver incorregut en falsetat al facilitar a l’Administració les declaracions 
exigibles al compliment de les disposicions d’aquesta Llei i de les seves normes 
de desenvolupament.  

 
4.- Podran contractar amb les Administracions Públiques: 
 

a) Només les persones jurídiques. 
b) Només les persones naturals o jurídiques, espanyoles o membres de l’Unió 

Europea. 
c) Només les persones naturals o jurídiques que siguin espanyoles. 
d) Les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres. 
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5. No podran contractar amb les entitats previstes a l’article 3 de la Llei de contractes 
del Sector Públic, les persones en les quals concorri alguna de les següents 
circumstàncies: 
 

a) Haver solicitat la declaració de concurs voluntari. 
b) No trobar-se al corrent amb l’acompliment de les obligacions tributàries o de 

Seguretat Social. 
c) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes relatius a 

l’ordenació del territori i urbanisme. 
d) Totes les respostes son correctes.  

 
6. En virtut de l’article 71 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, podran contractar amb 
l’Administració les persones que: 
 

a) Estiguin incursas en processos judicials per delictes contra l’Hisenda Pública i la 
Seguretat Social. 

b) Hagin estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria 
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats. 

c) No es trobin al corrent a l’acompliment de les seves obligacions tributàries o de 
seguretat social. 

d) Hagin estat declarades insolvents.  
 
7.- Quin contracte es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017: 
 

a) Contractes celebrats pels partits polítics com poder adjudicador. 
b) Contractes de subministrament en l’àmbit de la Sanitat 
c) Contractes de serveis en l’ambit de la Defensa i Seguretat. 
d) Contractes celebrats per Universitats com a poder adjudicador. 

 

8.- El procediment per la declaració de la prohibició de contractar no podrà iniciar-se si 
hagessin trascorregut des de la fermesa de la resolució sancionadora amb caràcter 
ferm per infracció greu en matèria professional: 
 

a) mes de 1 any. 
b) mes de 2 anys. 
c) mes de 3 anys 
d) mes de 4 anys. 

 
9.- Sense perjudici del que vé establit en el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 
140, de la Llei 9/2017, la prova per part dels empresaris, de no estar incursos en 
prohibicions per contractar podrà realitzar-se mitjançant: 
 

a) Testimoni judicial o certificació administrativa. 
b) Declaració responsable atorgada per l’empresari. 
c) Document notarial. 
d) El plec de clàusules administratives particulars.  
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10.- Les persones jurídiques: 
 

a) Podran ser adjudicatàries de qualsevol tipus de contractes sense limitacions. 
b) Només podran ser adjudicatàries de contractes que les seves prestacions 

estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor dels 
seus estatuts o regles fundacionals, li siguin propis. 

c) Només podran ser adjudicatàries dels contractes d’obres, de concessió d’obres 
i de concessió de serveis. 

d) Només podran ser adjudicatàries de contractes subjectes a una regulació 
harmonitzada.  
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TEMA 13.- Recurs especial en matèria de contractació. 

 

1.- Disposa l’article 41 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic que la competència per declarar la nulitat o la lesivitat s’entendrà delegada 
conjuntament amb la competència per contractar: 
 

a) En tot cas. 
b) Excepte determinació expresa en contrari. 
c) Excepte per el cas de que la nulitat s’hagi de declarar per la inobservància per 

part de l’òrgan de contractació del termini per la formalització del contracte. 
d) Cap de les anteriors és correcte. 

 
2.- De conformitat amb l’article 42.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, la declaració de nulitat dels actes preparatoris del 
contracte o de l’adjudicació, quan sigui ferma, supondrà la nulitat de: 
 

a) El mateix contracte. 
b) Només una part del contracte. 
c) Només els actes preparatoris. 
d) Totes son correctes. 

 

3.- D’acord amb l’article 44.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, no es donarà aquest recurs en relació amb els procediments 
d’adjudicació que es signen per el tràmit de: 
 

a) Emergència. 
b) Extrema rapidesa. 
c) Necessitat. 
d) Urgència. 

 
4.- D’acord amb l’article 49.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, quin termini té l’òrgan de contractació per presentar les al.legacions que 
estimi oportunes sobre la sol·licitud d’adopció de mesures cautelars? 
 

a) Dos dies hàbils 
b) Deu dies hàbils. 
c) Quince dies naturals. 
d) Quince dies hàbils. 

 
5.- De conformitat amb l’article 58.2 de la Llei 9/2017, de  de novembre, de contractes 
del Sector Públic, en cas de que l’òrgan competent apreciï temeritat o mala fe en la 
interposició del recurs o en la sol·licitud de mesures cautelars, podrà acordar la 
imposició d’una multa: 
 

a) A l’òrgan de contractació. 
b) A qui no fos responsable d’aquesta. 
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c) Al responsable d’aquesta. 
d) A ningú. 

 
6.-  Els contractes celebrats per els poders adjudicadors, seran invàlids: 
 

a) Quan no siguin conformes amb les disposicions del dret civil. 
b) Quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o del procediment 

d’adjudicació, per alguna de les causes de nulitat. 
c) Quan alguna de les seves clàusules sigui il·legal. 
d) Totes les anteriors son correctes. 

 
7.- Qui resol els recursos especials prevists en la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic? 
 

a) Tribunal Central de Recursos Especials. 
b) Tribunal administratiu Central de Recursos contractuals. 
c) Tribunal administratiu Tributari. 
d) Tribunal Econòmic – administratiu Central. 

 
8.- Un contracte de regulació harmonitzada serà nul si: 
 

a) No es publica en el DOUE. 
b) Si s’incumpleixen les normes d’adjudicació de l’acord marc. 
c) Si hi ha un sistema dinàmic de contractació i s’incumpleixen les normes 

d’adjudicació. 
d) Totes les anteriors.  

 
9.- Senyali l’afermació falsa sobre el Tribunal administratiu Central de recursos 
contractuals: 
 

a) Ya apareixía al RDL 3/2011. 
b) Està adscrit al Ministeri de Justicia. 
c) Coneix els recursos especials en matèria de contractació. 
d) Totes son vertaderes. 

  
10.- El recurs especial en matèria de contractació permet la impugnació, prèvia al 
recurs contenciós-administratiu, de: 
 

a) Els actes de tràmit que no resolen la licitació. 
b) Les penalitzacions imposades per execució defectuosa. 
c) Els acords d’adjudicació. 
d) La resolució del recurs d’alçada.  

 
 



 
 

 36

 

TEMA 14.- Imposició de Penalitats. 

 

1.-Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte 
dins del termini indicat: 
 

a) Se li exigirà l’import del deu per cent del pressupost base de litació. 
b) Se li exigirà l’import del cinc per cent del pressupost base de licitació. 
c) Se li exigirà l’import del tres per cent del pressupost base de licitació. 
d) Se li exigirà l’import de l’un per cent del pressupost base de licitació.  

 
2.-La formalització dels contractes haurà de publicar-se juntament amb el 
corresponent contracte: 
 

a) En un termini no superior a quince dies després del perfeccionament del 
contracte al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

b) En un termini no superior a tres dies després del perfeccionament del contracte 
al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

c) En un termini no superior a cinc dies després del perfeccionament del contracte 
al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

d) En un termini no superior a vuit dies després del perfeccionament del contracte 
al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  

 
3.- En el contracte d’obres la responsabilitat del contractista per vicis ocults 
s’extingueix al cap de: 
 

a) 10 anys des de la recepció. 
b) 15 anys des de la recepció. 
c) 20 anys des de la recepció. 
d) Mai. 

 
4.- Les garantíes als contractes NO es: 
 

a) Reposen per respondre davant penalitzacions o indemnitzacions. 
b) Reutilitzen per cubrir necessitats d’un altre contracte. 
c) Reajusten davant variacions en el preu del contracte, degut a una modificació 

d’aquest. 
d) Tornen o cancel·len quan venç el període de garantia del contracte i aquest s’ha 

complit de forma satisfactòria, o quan es resol el contracte, sense que existeixi 
culpa per part del contractista.  

 
5.- Segons l’article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, qué es considera una modificació significativa dels plecs de contractació? 
 

a) Modificar la classificació requerida. 
b) Modificar l’import  i el termini del contracte. 
c) Modificar les obligacions del contracte. 



 
 

 37

d) Totes les anteriors respostes son correctes. 
 
6.- Causes de resolució del contracte: 
 

a) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
b) L’incumpliment de l’obligació principal del contracte. 
c) La mort o incapacitat sobrevenguda del contractista individual 
d) Totes les anteriors.  

 

7.- Se indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar: 
 

a) Si les causes de la no formalització fossin imputables a l’Administració. 
b) Si les causes de la no formalització fossin imputables al propi contractista. 
c) Si les causes de la no formalització fossin imputables a terceres parts. 
d) Totes son correctes.  

 
8.- L’adjudicatari no tendrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o 
perjudicis ocasionats en els bens abans de la seva entrega a l’Administració: 
 

a) Quan el tipus de subministrament sigui el d’arrendament i encara que aquesta 
hagués incorregut en mora en rebre’ls. 

b) Qualsevol que sigui el tipus de subministrament i encara que aquest hagués 
incorregut en mora al rebre’ls. 

c) Quan el tipus de subministrament sigui el d’arrendament i llevat que aquesta 
hagués incorregut en mora al rebre’ls. 

d) Qualsevol que sigui el tipus de subministrament i excepte que aquesta hagués 
incorregut en mora al rebre’ls. 

 
9.- Respecte al compliment del contracte de subministrament, excepte pacte en 
contrari, les despeses de l’entrega i transport dels bens objecte del subministrament al 
lloc convengut aniran per compte de: 
 

a) L’òrgan de contractació. 
b) El contractista. 
c) L’òrgan que es determini en la legislació específica. 
d) Cap és correcte.  

 
10.- Quan el contracte de serveis consisteixi en l’elaboració íntegra d’un projecte 
d’obra, l’òrgan de contractació, exigirà la subsanació per el contractista dels defectes, 
insuficiencies tècniques, errors materials, omisions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que le siguin imputables atorgant-li a l’efecte corresponent termini que 
no podrà excedir: 
 

a) 1 mes. 
b) 2 mesos. 
c) 3 mesos  
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d) 4 mesos. 
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TEMA 15.- Reglament de BiciPalma. 

 

1.- Quin òrgan va aprovar el Reglament del Servei de Prèstec de la Bicicleta Pública de 
Palma ( Bicipalma)?: 
 

a) Decret de Batlia. 
b) Junta de Govern de Palma. 
c) Ple de l’Ajuntament de Palma. 
d) Cap de les anteriors. 

 
2.- Quin és l’objecte del Reglament del Servei de Prèstec de la Bicicleta Pública de 
Palma (BiciPalma)?: 
 

a) Regular les condicions d’utilització del servei de prèstec de la bicicleta 
pública, conegut com la marca BiciPalma, a la ciutat de Palma. 

b) Regular les condicions del servei de l’estacionament regulat en superficie. 
c) Regular les condicions del servei d’estacionament en aparcament soterrani.  
d) Cap de les anteriors.  

 
3.- Els qui podran ser abonats de llarga duració? 
 

a) Qualsevol resident a Mallorca. 
b) Qualsevol resident de les Illes Baleares. 
c) Qualsevol persona sigui resident o no. 
d) Únicament les persones físiques, residents a Palma (empadronades en el terme 

municipal de Palma). 
 
4.-  Quina és l’edat mínima per ser usuari de Bicipalma?. 
 

a) Els majors de 18 anys, sempre. 
b) No hi ha edat mínima. 
c) Els de manco de 18 anys, pero majors de 16 podràn donar-se d’alta com usuaris 

del servei de Bicipalma, sempre que enviïn, degudament emplenada, 
l’autorització que consta a la pàgina web, o bé que es facilita a les oficines del 
servei d’atenció al client, signada per el pare/madre o tutor del menor, en la 
qual hi consti la corresponent declaració d’assumpció de responsabilitat del 
menor. 

d) Els majors de 16 sense autorització del pare/mare o tutor.  
  
5.- La baixa del servei, podrà ser: 
 

a) Baixa voluntària. 
b) Baixa per sanció. 
c) Baixa per no abonar la quota. 
d) Totes son correctes.  
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6.- Tenen dret els usuaris de Bicipalma a formular suggerències, reclamacions i 
queixes?: 
 

a) Mai. 
b) Excepcionalment. 
c) No. 
d) Sí.  

 
7.- És una obligació específica per els usuaris: 
 

a) Usar el servei, i en especial, la bicicleta amb la màxima diligència. 
b) No cedir l’ús de la targeta d’usuari, ni la mateixa. 
c) Utilitzar la bicicleta únicament per el transport de l’usuari. 
d) Totes son correctes.  

 
8.- Pot utilitzar l’usuari la bicicleta fora de la Ciutat de Palma?: 
 

a) Sí, prèvia petició al Batle. 
b) Sí, sense limitació alguna. 
c) No. 
d) Només a Palma i municipis colindants.  

 
9.- És l’SMAP  responsable dels danys o perjudicis produits, per l’usuari, per el mal ús 
de la bicicleta?: 
 

a) Sempre. 
b) Mai. 
c) Depèn. 
d) En ocasions. 

 
10.-  Està permès el transport de persones, animals, i/objectes voluminosos en les 
bicicletes públiques?. 
 

a) Sempre. 
b) Mai. 
c) Depèn. 
d) En ocasions. 

 
 



 
 

 41

 
TEMA 16.- Ordenança municipal de circulació. 

 

 
1.- Qué signifiquen les sigles ACIRE? 
 

A) ÀREA DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA 
B) ÀREA CONTROLADA INTENSIVA REGULADA. 
C) APARCAMENT CONTROLAT I RESTRINGIT. 
D) CAP ES CORRECTA 

 
2.- Qué significan les sigles ZAR? 
 

A) ZONA AZUL RESTRINGIDA. 
B) ZONA D’APARCAMENT RESTRINGIT 
C) ZONA APARCAMENT REGULAT 
D) CAP ES CORRECTE 

 
3.- Les zones d’estacionamient regulat podràn ser: 
 

A) ORA i ZONA BLAVA 
B) ORA, ZONA BLAVA i ZAR 
C) ORA, ACIRE i ZONA BLAVA. 
D) TOTES SON CORRECTES 

 
4.-  Com s’indiquen les entrades i sortides de les zones d’estacionament amb horari 
regulat? 
 
A)Mitjançant barreres. 
B)Amb senyalització vertical. 
c) Mitjançant agents de l’autoritat. 
d) Amb semàfors. 
 
5.- Una vegada superat el temps màxim d’estacionament autoritzat, el vehicle haurà 
d’abandonar l’estacionament, no poguent estacionar-se de nou dins de l’àrea a manco 
de: 
 
A)100 mts. 
B)350 mts. 
C)250 mts. 
D)400 
 
6-. Poden estacionar els residents en les vies incloses en la denominació 0/0? 
 
A)No, el  distintiu de resident no pot usar-se en les vías 0/0. 
B)Sí, sense cap limitació. 
C)Cap de les anteriors. 
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D) Totes són correctes. 
 
7.- Completa aquesta frase:………………………….. l’estacionamient de motocicletes i 
ciclomotors de dues rodes, i de bicicletes, en els estacionamients senyalitzats per 
automòbils a les vies incloses a les zones 0/0. 
 

a) Queda prohibit. 
b) Esta autoritzat. 
c) Cap de les anteriors   
d) Totes són correctes. 

 
8.- Podràn obtenir distintiu de “Resident” els vehículs de mes de 9 places? 
 

a) NO. 
b) Sí. 
c) Depèn de les circumstàncies. 
d) Ocasionalment. 

 
9.- Constitueix una infracció específica de l’ORA: 
 

A) Estacionar sense exhibir tarjeta horària, o exhibint la corresponent a 
zona tarifària distinta. 
B) Estacionar superant el temps autoritzat segons tarjeta horària. 
C) Totes son correctes. 
D) Totes són falses. 

 
 
10.-  S’entenen per usuaris als efectes de l’Ordenança municipal de circulació: 
 

A) Els conductors que discurreixen per les víes. 
 

B) Els peatons, conductors, ciclistes i patinadors que discurrin per les 
esmentades víes, així com els qui realitzin en la mateixa activitats de 
qualsevol naturalesa, estiguin o no subjectes a prèvia llicència o autorització 
municipal. 

 
C) Els peatons, conductors que discurrin per les esmentades víes, així com 
els qui realitzin en la mateixa activitats de qualsevol naturalesa, estiguin o 
no subjectes a prèvia llicència o autorització municipal. 
 
E) Totes son falses. 
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TEMA 17.  Conveni col·lectiu Aparcaments i Garatges. 

 

1- La jornada laboral segons conveni és de: 
a) 1800 hores, sense contar vacances ni festius 

b) 1800 hores, només en jornada partida 

c) 1800 hores efectives anuals 

d) 1800 hores només en horari de dematí 

2- ¿Quans torns existeixen, segons conveni? 
a) Tres: dematí, horabaixa i vespre 

b) Dos: laborables i festius 

c) Dos: continuat i partit 

d) Tres: anual, d’estiu i nocturn 

3- Es considera horari nocturn: 
a) Entre les 22:00 i les 6:00 hores sempre que faci fosca 

b) Entre les 22:00 i les 6:00 hores del dia següent 

c) Entre les 22:00 i les 6:00 hores del dia següent en horari d’estiu 

d) Entre les 22:00 i les 6:00 hores del dia següent en horari d’hivern 

3- Les vacances anuals son, segons conveni: 
a) 30 dies, 15 laborals i 15 naturals 

b) 30 dies, 15 dies elegits per l’empresa i 15 elegits per el treballador 

c) 30 dies naturals 

d) 30 dies de vacances mes els dies de baixa 

4- Segons el conveni: 
a) Les vacances han de compensar-se econòmicament si no es poden gaudir a 

l’estiu 

b) Les vacances de Nadal es poden compensar econòmicament i les d’estiu no 

c) Les vacances d’estiu es poden compensar econòmicament si el treballador ha 

estat de baixa 

d) Les vacances no son compensables econòmicament 

5- El permís per les noces d’un familiar és de: 
a) Un dia en el cas de noces d’un cunyat 

b) Un dia en el cas de noces d’un fill 

c) Un dia en el cas de noces d’un veïnat 

d) Un dia en el cas de noces d’un company de treball 

 
6- El permís per trasllat de domicili: 

a) És un permís remunerat 
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b) És per mudança 

c) Només en tenen dret els treballadors fixos 

d) És un permís anual 

7- Segons el conveni, tenen dret a situar-se en excedència voluntària: 
a) Tots els treballadors de l’empresa 

b) Tots els treballadors fixos de l’empresa 

c) Tots els treballadors fixos i amb un any d’antiguitat a l’empresa 

d) Tots els treballadors amb un any d’antiguitat a l’empresa 

8- El termini de preavís per a la baixa voluntària del treballador a l’empresa és de: 
a) 15 dies naturals 

b) 15 dies laborals 

c) 30 dies naturals per els caps d’àrea 

d) 30 dies naturals per els treballadors fixos 

9- Segons el conveni, les faltes poden ser: 
a) Greus, molt greus i gravíssimes 

b) Petites, mitjanes i grans 

c) Voluntàries, involuntàries i fortuïtes 

d) Lleus, greus i molt greus 

10- Dormir en hores de servei es considera una falta: 
a) Involuntària 

b) Greu 

c) Gran 

d) Nocturna 
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TEMA 18.- Conveni UTE ORA 

 

1- La jornada laboral segons conveni es de: 
a) 1731 hores de treball efectiu a l’any 

b) 1731 hores naturals a l’any 

c) 1731 hores de treball partit 

d) 1731 hores sense contar la pausa del berenar 

2- Les vacances anuals: 
a) Son 25 dies naturals 

b) S’han de sol·licitar amb una antelació de 15 dies abans de la data de gaudir-les 

c) Es poden compensar econòmicament 

d) Es poden dividir en varis períodes a conveniència de l’empresa 

3- El matrimoni d’un germà dona dret: 
a) A absentar-se del lloc de treball per el temps imprescindible 

b) A la reducció de jornada per acudir a la cerimònia 

c) Al mateix permís que el matrimoni d’un company de treball 

d) A un permís de 2 dies 

3- El permís per hospitalització: 
a) No pot fraccionar-se 

b) Es pot fraccionar en dos períodes  

c) Només es pot fraccionar si s’ha sol·licitat amb 15 dies d’antelació 

d) Es pot fraccionar en cas de força major 

4- El permís per trasllat de domicili: 
a) És un permís remunerat 

b) És per mudança 

c) Només en tenen dret els treballadors fixos 

d) Totes les respostes son correctes 

5- El permís no retribuït o llicencia sense sou: 
a) Es gaudeix tots els anys 

b) Ha de ser de al manco 30 dies 

c) Ha de sol·licitar-se amb una antelació mínima de 20 dies 

d) Pot demanar-lo qualsevol treballador 

6- L’excedència voluntària: 
a) Pot demanar-la qualsevol treballador 

b) No pot durar mes de 10 anys 

c) Només en tenen dret els treballadors fixos 

d) Ha de sol·licitar-se el reingrés per escrit 
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7- Els punts per vestuari: 
a) Es poden comprar y vendre però només entre treballadors 

b) El valor de cada peça ve donat per conveni 

c) S’assignen en funció de l’antiguitat a l’empresa 

d) Caduquen cada temporada 

8- En cas d’accident laboral: 
a) L’empresa abona un complement que garanteix el 100% del salari total durant 

tot el període de baixa 

b) L’empresa abona un complement que garanteix el 100% del salari total durant 

tot el període de baixa a tots els treballadors fixos 

c) L’empresa abona un complement que garanteix el 100% del salari total durant 

tot el període de baixa fins un límit de 30 dies 

d) L’empresa abona un complement que garanteix el 100% del salari total durant 

tot el període de baixa a tots els treballadors amb una antiguitat de, al manco, 

un any 

9- El plus d’aigua es cobra: 
a) Per dies laborables 

b) Per dies naturals 

c) Per jornada completa i efectiva de treball 

d) Per jornada partida a temps complet 

10- La falta de higiene o neteja personal es considera una falta: 
a) Involuntària 

b) Greu 

c) Casual 

d) Lleu 
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TEMA 19.- Protecció de Dades. 

 

1.- De conformitat amb el que vé establit a l’article 2.2b) de la Lei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, no serà 
d’aplicació: 
 

a) Als tractaments de dades de persones incapacitades judicialment. 
b) Als tractaments de dades de persones difuntes. 
c) No existeixen excepcions a l’aplicació d’aquesta llei orgànica. 
d) Cap de les anteriors és correcte.  

 
2.- De conformitat amb el que vé establit a l’article 6.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 
desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, es sobreentén 
per consentiment de l’afectat: 
 

a) Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la 
qual aquesta accepta el tractament de dades personals. 

b) Tota manifestació de voluntat lliure, informada i inequívoca per la qual aquest 
accepta el tractament de dades personals. 

c) Tota manifestació de voluntat lliure, específica i informada per la qual aquest 
accepta el tractament de dades personals. 

d) Tota manifestació de voluntat lliure.  
 
3.- De conformitat amb el que vé establit a l’article 8.2 de la llei 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, sobre el 
tractament de dades per obligació legal, interés públic o exercici de poders públics: 
 

a) Només podrà considerar-se fundat quan derivi d’una competència atribuida per 
una ordre. 

b) Només podrà considerar-se fundat quan derivi d’una competència atribuida per 
una norma o resolució administrativa. 

c) Només podrà considerar-se fundat quan derivi d’una competència atribuida per 
una norma amb rang de llei. 

d) Sempre podrà considerar-se. 
 
4.- De conformidad amb el que vé establit a l’article 10.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, sobre el 
tractament de dades de naturalesa penal: 
 

a) El tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals 
només es podrà dur a terme quan es trobi amparat en aquesta llei orgànica. 

b) El tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals 
només es podrà dur a terme, quan es trobi amparat en una norma de dret de la 
Unió, en aquesta llei orgànica o en una altra norma de rang legal. 
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c) El tractament de dades relatives a condemnes i infraccions penals només es 
podrà dur a terme quan es trobi amparat en una norma de dret de la Unió i en 
aquesta llei orgànica. 

d) El tractament de dades personals relativas a condemnes i infraccions penals no 
es podra dur mai a terme baix cap circumstància.  

 
5.- De conformitat amb el que vé establit a l’article 13.3 de la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, sobre el 
dret d’accés: 
 

a) Es podrà considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés en més d’una ocasió 
durant el termini d’un any. 

b) Es podrà considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés en més d’una ocasió 
durant el termini de 6 mesos. 

c) Es podrà considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés en més d’una ocasió 
durant el termini de 3 mesos. 

d) No es podrà considerar mai repetitiu l’exercici del dret d’accés. 
 
6.- Segons el que vé establit a l’article 31.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals garantía dels drets digitals, sobre el 
registre de les activitats de tractament: 
 

a) No s’estableix l’obligació de que el responsable dugui un registre de les 
activitats de tractament. 

b) Cada responsable i, en el seu cas, el seu representant duran un registre de les 
activitats de tractament efectuades baix la seva responsabilitat. 

c) Cada responsable i, en el seu cas, el seu representant duran un registre de les 
activitats de tractament efectuades baix la seva responsabilitat, sense cap 
excepció. 

d) Totes son incorrectes.  
 
7.- Segons el que vé establit a l’article 36.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, sobre la 
posició del delegat de protecció de dades: 
 

a) El delegat podrà inspeccionar els procediments relacionats amb l’objecte de la 
present llei orgànica i emetre recomanacions a l’ àmbit de les seves 
competèncias. 

b) El delegat no podrà inspeccionar els procediments relacionats amb l’objecte de 
la present llei orgànica. 

c) El delegat podrà inspeccionar els procediments relacionats amb l’objecte de la 
present llei orgànica, però no podrà donar instruccions o recomanacions. 

d) El delegat únicament podrà donar instruccions o recomanacions. 
 
 
8.- Segons disposa l’article 65 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, la decisió 
sobre l’admisió o inadmisió a tràmit de les reclamacions davant l’Agència Espanyola de 
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Protecció de Dades, així com la que determini, en el seu cas, de la reclamació a 
l’autoritat de control principal que s’estimi competent, haurà de notificar-se al 
reclamant en el termini de: 
 

a) Tres mesos. 
b) Sis mesos. 
c) Un any. 
d) Tres anys. 

 
 
9.- Segons disposa l’article 73 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, les 
infraccions greus: 
 

a) Prescriuran als 6 mesos. 
b) Prescriuran a l’any. 
c) Prescriuran als dos anys. 
d) Prescriuran als tres anys. 

 
10.- Segons disposa l’article 34 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, els 
responsables i encarregats del tractament hauran de designar un delegat de protecció 
de dades en els supòsits prevists a l’article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679 i, en tot 
cas, quan es tracti de les següents entitats (assenyali la falsa): 
 

a) Els establiments financers de crèdit. 
b) Les federacions esportives quan tractin dades de menors d’edat. 
c) Les empreses de seguretat pública. 
d) Els col·legis professionals i els seus consells generals. 
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TEMA 20.-  Estatuts SMAP. 

 

1.- D’acord amb els estatuts de l’SMAP, el seu objecte social és: 
 

a) Gestionar aquells serveis que li encarregui l’Ajuntament de Palma, relacionats 
amb la circulació i els aparcaments. 

b) Gestió i explotació dels aparcaments regulats en superfície en les zones que es 
delimitin. 

c) Gestió i explotació del servei de bicicleta pública o similar. 
d) Totes son correctes.  

 

2.- D’acord amb els Estatuts de l’SMAP, la societat tendrà una duració: 
 

a) 100 anys 
b) 50 anys. 
c) Indefinida. 
d) 75 anys. 

 
 
3.- On es troba el domicili social de l’SMAP, segons els seus Estatuts?: 
 

a) A Palma. 
b) A l’Ajuntament de Palma. 
c) Al carrer Sant Joan de la Salle, número 6 de Palma. 
d) Al carrer Sant Joan de la Salle, número 3 de Palma. 

 
 
4.- A qui correspon el govern i l’administració de l’SMAP?: 
 

a) A la Junta General. 
b) Al Consell d’Administració. 
c) A la Direcció o Gerència. 
d) Totes son correctes. 

 
5.- Segons els Estatuts la persona que exerceixi les funciones de Secretari: 
 

a) Haurà de ser Conseller, sempre. 
b) Podrà no ser Conseller. 
c) No hi haurà Secretari. 
d) Totes son falses.  

 
6.- Quan haurà de celebrar-se a la Junta General anual ordinària?: 
 

a) En els 3 primers mesos del any. 
b) En els 6 primers mesos del any. 
c) En els 9 primers mesos del any. 
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d) Durant l’any natural. 
 
7.- Quin és l’òrgan competent per disoldre l’SMAP?: 
 

a) El Consell d’Administració. 
b) El President. 
c) La Gerència. 
d) La Junta General.  

 
 
8.- Assenyali les competències de la Junta General: 
 

a) Modificar estatuts. 
b) Augmentar o disminuir el capital social. 
c) Censurar la gestió social. 
d) Totes son correctes. 

 
9.- A qui correspon dirigir les deliberacions del Consell d’Administració?: 
 

a) Al Director Gerent. 
b) Al President. 
c) Al Secretari. 
d) A cap dels anteriors.  

 
10.- Es pot incloure un punt d’urgencia en el Consell d’Administració: 
 

a) Mai. 
b) Sí, sempre i quan es declari la urgència del seu estudi i resolució amb el vot 

favorable de la majoría dels membres del consell, presents o ausents. 
c) Sí, sempre amb el vot favorable d’un conseller. 
d) Totes son falses.  
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TEMA 21.- Règim Incompatibilitats. 

 

1.- Amb respecte a la percepció de remuneracions, assenyala l’article 1 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques que: 
 

a) No es podrà percebre, excepte en els supòsits prevists en dita llei, més d’una 
remuneració amb càrrec als pressuposts de les administracions públiques.  

b) No es podrà percebre en cap cas més d’una remuneració amb càrrec als 
pressuposts de les administracions públiques. 

c) Podràn rebre’s fins un màxim de dues remuneracions amb càrrec als 
pressuposts de les administracions públiques. 

d) Totes son correctes.  
 

2.- Sense perjudici del que vé previst a l’article 4.3 de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
al personal inclòs a l’àmbit d’aquesta llei se li podrà autoritzar la compatibilitat per 
l’exercici d’activitats d’investigació de caràcter no permanent o d’assessorament, en 
supòsits concrets que no corresponguin a les funcions del personal adscrit a les 
respectives administracions públiques (article 6 Llei 53/1984, de 26 de desembre): 
 

a) En cap cas. 
b) En tot cas. 
c) Excepcionalment. 
d) Puntualment. 

 
3.- D’acord amb l’article 12 de la llei 53/1984, de 26 desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, les activitats privades que 
correspongin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de l’interessat 
durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball 
a les administracions públiques: 

a) No podràn autoritzar-se en cap cas. 
b) Només podràn autoritzar-se quan l’activitat pública sigui una de les enunciades 

en dita llei com de prestació a temps parcial. 
c) Només podràn autoritzar-se per raons motivades d’interés públic. 
d) Totes son correctes.  

 
4.- Conforme al que vé assenyalat per l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat es 
dictarà en el termini de: 
 

a) Un mes. 
b) Dos mesos 
c) Tres mesos. 
d) 15 dies.  
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5.- Qué haurà de fer qui es trobi autoritzat per el desenvolupament d’un segon lloc o 
activitat públics? (Article 14 llei 53/1984, de 26 de desembre) 
 

a) Haurà de sol·licitar excedència voluntària per interés particular. 
b) Haurà d’elegir l’organisme per el qual prefereixi rebre les seves remuneracions 

principals. 
c) Haurà de instar el reconeixement de compatibilitat amb ambdós organismes. 
d) Haurà de sol·licitar excedència forçosa. 

 
6.- En base al que vé disposat a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, els 
reconeixements de compatibilitat per activitats professionals laborals, mercantils o 
industrials fora de les administracions públiques quedaràn automàticament sense 
efecte en cas de: 
 

a) Canvi de lloc en el Sector Públic. 
b) Superació del termini de tramitació. 
c) Canvi d’estructura organitzativa de l’empresa. 
d) Totes son correctes.  

 
7.- Segons el que vé disposat a l’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, s’inscriuràn 
en els registres de personal corresponents: 
 

a) Totes les resolucions de compatibilitat per desenvolupar un segon lloc o 
activitat en el Sector Públic. 

b) Totes les resolucions de compatibilitat per desenvolupar un segon lloc o 
activitat en el Sector Públic o l’exercici d’activitats privades. 

c) Totes les solicituds de compatibilitat referides a la pertenyença a consells 
d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades. 

d) Cap resolució haurà de inscriure’s. 
 
8.- En base al que vé disposat a l’article 20 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
l’incumpliment del que vé disposat en els articles anteriors serà sancionat: 
 

a) Conforme al règim disciplinari previst a la llei d’incompatibilitats, atenent a les 
sancions que en aquesta s’estableixin. 

b) Conforme al règim disciplinari establit a l’Estatut dels treballadors. 
c) Conforme al règim disciplinari d’aplicació. 
d) Mai s’aplica règim disciplinari.  

 
 

9.- Assenyali la resposta FALSA, queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les 
activitats següents: 
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a) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions derivades d’aquélles, sempre que no s’originen com conseqüència 
d’una relació de treball o de prestació de serveis. 

b) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social. 

c) La col·laboració i l’assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o 
cursos de caràcter professional. 

d) Totes son correctes.  
 

10.- Segons l’article 3 de la Llei 53/1984 per l’exercici de la segona activitat serà 
indispensable: 
 

a) La prèvia autorització de compatibilitat. 
b) La prèvia i expressa autorització de compatibilitat. 
c) La posterior i tàcita autorització de compatibilitat. 
d) La tàcita autorització de compatibilitat.  
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TEMA 22.- L’encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació. 

 

1.- A tenor del que vé disposat per l’article 33 de la llei 9/2017, de  8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, un dels requisits que tendrà que complir una persona 
jurídica per tenir la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una entitat 
pertenyent al Sector Públic que no tengui la consideració de poder adjudicador és un 
dels següents 
 

a) Que més del 80 per cent del capital social o patrimoni de l’ens destinatari de 
l’encàrrec sigui de titularitat pública. 

b) Que més del 50 per cent del capital social o patrimoni de l’ens destinatari de 
l’encàrrec sigui de titularitat pública. 

c) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l’ens destinatari de l’encàrrec 
sigui de titularitat pública. 

d) Cap de les anteriors és correcte.  
 
2.- D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, els poders adjudicadors podràn organitzar-se executant de manera 
directa prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, 
concessió d’obres i concessió de serveis, a canvi de: 
 

a) Una compensació tarifària. 
b) Una compensació. 
c) Una opció de compra. 
d) De manera gratuïta. 

 
3.- Segons l’article 32 de la LCSP, quina figura s’estableix per realitzar prestacions 
propies dels contractes públics a canvi d’una compensació tarifària, valent-se d’una 
altra persona jurídica distinta a ells? 
 

a) Encomanes de gestió. 
b) Subcontractació. 
c) Convenis. 
d) Encàrrecs a mitjans propis. 

 
4.- Segons l’article 44.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, podràn ser objecte de recurs especial en matèria de contractació: 
 

a. Els procediments d’adjudicació que es segueixin per el tràmite d’emergència. 
b. Actes de tràmit no qualificats. 
c. La formalització del contracte. 
d. La formalització d’encàrrecs a mitjans propis en els casos en que aquests no 

cumpleixin els requisits legals.  
 
5.- Una de les següents afermacions sobre els encàrrecs a mitjans propis personificats 
és falsa: 
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a) Es realitzaràn mitjançant compensació tarifària. 
b) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació jurídic-

privada, a demés, més de la meitat del seu capital o patrimoni tendrà que ser 
de titularitat o aportació pública. 

c) Que més del 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es duguin a 
terme en l’exercici de les comeses que li han estat confiades per el poder 
adjudicador que fa l’encàrrec i que ho controla o per altres persones jurídicas 
controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec. 

d) Que el poder adjudicador que pugui conferir-li encàrrecs exerceixi damunt l’ens 
destinatari dels mateixos un control, directe o indirecte, anàleg al que 
ostentaría sobre els seus propis serveis o unitats. 

 
6.- Segons s’assenyala a la LCSP, l’import de les prestacions parcials que el mitjà propi 
pugui contractar amb tercers: 
 

a) No excedirà del 50% de la quantía de l’encàrrec. 
b) No excedirà del 40% de la quantía de l’encàrrec. 
c) No excedirà del 80 % de la quantía de l’encàrrec. 
d) No excedirà del 20% de la quantía de l’encàrrec. 

 
7.- Qué és un mitjà propi?  
 

a) Aquella entitat del Sector Públic que cumpleixi tots els requisits següents: 
1- Que el poder adjudicador pugui conferir-li encàrrecs exerceixi un control 

anàleg al que ostentaria sobre els seus propis serveis o unitats,  de manera 
que el primer pugui exercir sobre el segon una influència decisiva damunt 
els seus objectius estratègics i decisions significatives. 

2- Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec 
es duguin a terme en l’exercici de les comeses que li han estat confiades per 
el poder adjudicador que ho controla. 

3- Que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació 
pública. 

4- Que la condició de mitjà propi es trobi reconeguda en els Estatuts de la 
Societat. 
 

b) Aquella entitat del Sector Públic que cumpleixi tots els requisits següents: 
1. Que el poder adjudicador pugui conferir-li encàrrecs exerceixi un control 

anàleg al que ostentaría sobre els seus propis serveis o unitats,  de 
manera que el primer pugui exercir sobre el segon una influència 
decisiva damunt els seus objectius estratègics i decisions significatives. 

2. Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de 
l’encàrrec es duguin a terme en l’exercici de les comeses que li han estat 
confiades per el poder adjudicador que ho controla. 

3. Que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació 
pública. 
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4. Que la condició de mitjà propi no es trobi reconeguda en els Estatuts de 
la Societat. 
 

c) Aquella entitat del Sector Públic que cumpleixi tots els requisits següents: 
1. Que el poder adjudicador pugui conferir-li encàrrecs exerceixi un control 

anàleg al que ostentaría sobre els seus propis serveis o unitats,  de 
manera que el primer pugui exercir sobre el segon una influència 
decisiva damunt els seus objectius estratègics i decisions significatives. 

2. Que més del 50 per cent de les activitats de l’ens destinatari de 
l’encàrrec es duguin a terme en l’exercici de les comeses que li han estat 
confiades per el poder adjudicador que ho controla. 

3. Que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació 
pública. 

4. Que la condició de mitjà propi es trobi reconeguda en els Estatuts de la 
Societat. 

 
d) Totes son correctes. 

 
 
8.- Té la SMAP la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Palma?: 
 

a) No. 
b) Sí, tal i com s’estableix a l’article 1 dels ESTATUTS de l’SMAP. 
c) En ocasions. 
d) Totes son falses.  

 
9.- Segons l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, l’encàrrec que compleixi els requisits establerts en dit article tendrà la 
consideració de contracte: 
 

a) No. 
b) Sí. 
c) Excepcionalment. 
d) Totes son falses. 

 
10.-  La condició de mitjà propi personificat ha de publicar-se: 
 

a) Al BOIB. 
b) A la pàgina web de l’organisme. 
c) A la Plataforma de Contractació. 
d) En cap lloc. 
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TEMA 23.- Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica. 

 

1.- Amb relació al procediment de concessió directa de subvenció de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions: 
 
a.- La resolució de concessió i, en el seu cas, els convenis mitjançant els quals es 
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables de 
conformitat amb el que vé disposat en aquesta llei. 
b.- La resolució de concessió establirà les condicions i compromisos aplicables de 
conformitat amb el que vé disposat en aquesta llei. 
c.- La resolució de la concessió serà l’instrument habitual per canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressuposts. 
d.- Totes les respostes son incorrectes.  
 
2.-Les activitats subvencionades han de satisfer una necessitat o utilitat pública. Això 
és: 
 

a. Una dada a valorar al moment d’atorgar la subvenció. 
b. Un requisit per donar la subvenció. 
c. No és necessari que la subvenció satisfaci una necessitat, finalitat o utilitat 

pública. 
d. Totes son correctes. 

 
3.- Poden modificar-se les subvencions ya concedides?: 
 

a) Si concorren les circumstàncies previstes a les bases reguladores. 
b) En qualsevol cas si s’acredita l’interés públic. 
c) No pot modificar-se. 
d) Sempre poden modificar-se.  

 
4.- Les diferents subvencions rebudes per una activitat o projecte. 
 

a) Poden sumar més del cost de l’activitat si les bases reguladores ho preveuen. 
b) No poden sumar més del cost de l’activitat. 
c) No és pot obtenir més d’una subvenció per cada projecte o activitat. 
d) Poden sumar més del cost de l’activitat si es justifica adequadament.  

 
5.- D’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no podràn 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laborada de les subvencions regulades 
en aquesta llei les persones o entitats en qui concorri qualcuna de les circumstàncies 
següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la seva normativa 
reguladora. 
 

a) No haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua 
de la posibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delitctes de 
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prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’infuències, fraus i 
exaccions il·legals o delitctes urbanístics. 

b) Haver donat lloc, per causa de la que haguessin estat declarats culpables, al 
compliment ferm de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

c) No trobar-se al corrent a l’acompliment de les obligaciones tributàries o davant 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentariament. 

d) Tenir la residència fiscal en un país o territori no qualificat reglamentàriament 
com paradís fiscal.  

 
6.- Als efectes de la llei 38/2003, General de Subvencions, s’entén per subvenció, als 
efectes d’aquesta llei, tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes 
contemplats a l’article 3 d’aquesta llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
compleixi els següents requisits (assenyali l’opció correcte): 
 

a) Que l’entrega es realitzi amb contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Que l’entrega no estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, 

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concorrència 
d’una situació. 

c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tengui per objecte el 
foment d’una activitat de utilitat pública o interés social o de promoció 
d’una finalitat pública. 

d) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tengui per objecte el 
foment d’una activitat de utilitat privada o de promoció d’una finalitat 
privada.  

 
5.- Segons l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la gestió de les 
subvencions a que es refereix aquesta llei es realitzarà d’acord amb els següents 
principis: 
 

a) Publicitat, transparència, concorrència, objetivitat, igualtat, no discriminació, 
eficàcia en el cumpliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant i 
eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 

b) Opacitat, concorrència, subjectivitat, igualtat, discriminació, ineficàcia a 
l’acompliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant i ineficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics. 

c) Publicitat, opacitat, subjectivitat, desigualtat, discriminació, ineficàcia i a 
l’acompliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant i ineficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics. 

d) Concorrència subjectivitat, desigualtat i discriminació. 
 
6.- Als efectes de l’article 2 de la llei 38/2003, General de Subvencions, no tenen 
caràcter de subvencions els següents supòsits (assenyali la incorrecte): 
 

a) Les prestacions contributives i no contributives del Sistema de Seguretat Social. 
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b) Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no residents en 
Espanya, en els termes establerts a la seva normativa reguladora. 

c) Les subvencions dels partits polítics. 
d) Les prestacions a favor dels afectats per el síndrome tòxic i les ajudes socials a 

les persones amb hemofilia o altres coagulopatíes congènites que hagin 
desenvolupat l’hepatitis C regulades a la Llei 14/2022, de 5 de juny.  

 
7.- Conforme a l’article 9 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l’atorgament 
d’una subvenció ha de complir els següents requisits: 
 

a) La competència de l’òrgan administratiu concedent. 
b) La tramitació del procediment de concessió d’acord amb les normes que no 

resultin d’aplicació. 
c) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contengut econòmic, en els 

termes prevists a les lleis. 
d) Les opcions a) i c) son correctes.  

 
8.- D’acord amb l’article 20 de la llei 38/2003, General de Subvencions, estaran obligats 
a subministrar informació: 
 

a) Les administracions, organismes i entitats contemplades a l’article 3. 
b) Els consorcis, mancomunitats o altres personificaciones públiques creades per 

vàries Administracions Públiques regulats a l’article 5. 
c) Les entitats que segons aquesta o altres lleis no hagin de subministrar 

informació a la base de dades. 
d) Les opcions a) i b) son correctes.  

 
9.- El règim general de concessió de subvencions és: 
 

a) Per Decret de concessió. 
b) Concorrència competitiva. 
c) Adjudicació directa. 
d) Concorrència directa. 

 
 
10.- Segons la Llei General de Subvencions, les subvencions previstes nominativament 
es canalitzen habitualment: 
 

a) Per Conveni. 
b) Per Concessió. 
c) Per Decret. 
d) Per assignació pressupostària. 
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TEMA 24.- L’activitat administrativa de servei públic. Formes de gestió dels serveis 

públics. La gestió directa. Modalitats en la gestió indirecta. 

 

1.-  Quines son les formes directes de gestió dels serveis públics locals? 
 

a) Gestió pròpia, organisme, autònom local, entitat pública empresarial i la 
societat mercantil amb capital social de titularitat pública. 

b) La societat mercantil amb capital social de titularitat. 
c) Únicament mitjançant la gestió pròpia. 
d) Cap de les anteriors.  

 

2.- Qué son els serveis públics locals? 
 

a) Únicament  els serveis de protecció de la ciutadanía. 
b) Els serveis socials. 
c) Els que presten les entitats locals a l’àmbit de les seves competències. 
d) Cap dels anteriors.  

 

3.- Com hauran de gestionar-se els  serveis públics de competència local: 
 

a) De forma directa. 
b) De forma indirecta. 
c) De la forma més sostenible i eficient. 
d) De manera ineficient. 

 
4.-  Les societats mercantils públiques es regiràn per: 
 

a) Íntegrament, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, per l’ordenament 
jurídic privat, excepte les matèries en que lis sigui d’aplicació la normativa 
pressupostària, comptable, de control financer, de control de eficàcia i 
contractació. 

b) Sempre per l’ordenament jurídic privat. 
c) Per l’ordenament jurídic privat a excepció de la contractació. 
d) Totes son falses.  

 
 
5.- Quan es realitzi la gestió directa mitjançant Entitat pública empresarial local o 
societat mercantil local s’hauran de tenir en compte: 
 

a) Criteris econòmics únicament. 
b) Criteris d’amortització. 
c) Criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. 
d) Totes son falses.  
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6.- Quin òrgan ha d’aprovar la forma de gestió directa mitjançant entitat pública 
empresarial local o societat mercantil: 
 

a) Decret de Batlia. 
b) Junta de Govern. 
c) Ban Municipal. 
d) Ple.   

 
7.- Qui ha de valorar, segons l’article 85 de la Llei de Bases de Règim Local, la 
sostenibilitat financera de les propostes plantejades? 
 

a) El Ple. 
b) El Secretari. 
c) L’Interventor Local. 
d) El Batle. 

 
8.- A la memòria justificativa a la que fa referència l’article 85 de la  Llei de Bases de 
Règim Local, s’inclouran informes: 
 

a) Sobre el cost del servei, únicament. 
b) Del recolzament tècnic rebut, únicament. 
c) Sobre el cost del servei, del recolzament tècnic rebut, que hauran de ser 

publicitats. 
d) Cap és correcte.  

 
 
9.- La forma de gestió dels serveis públics es regula a: 
 

a) La Constitució Espanyola. 
b) L’Estatut d’Autonomía. 
c) Els Estatuts de l’SMAP. 
d) La Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
 
10.-  Existeixen dues formes de gestió dels serveis públics: 
 

a) Directa i Indirecta. 
b) Directa únicament per Societat Mercantil. 
c) Directa únicament per Organisme Autònom. 
d) Totes son correctes.  
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TEMA 25.- Protocol d’assetjament a l’SMAP. 

 

1- Segons el protocol d’assetjament de l’SMAP, un dels requisits per que es pugui 
considerar que es dona una situació d’assetjament psicològic: 

e) Han de sofrir-lo com a mínim tres treballadors 

f) El treballador ha de sentir-se assetjat a nivell personal 

g) Hi ha d’haver una repetició o freqüència de les conductes o comportaments 

definits com d’assetjament  

h) Ha de considerar-ho com a tal el comitè de seguretat i salut 

2- El protocol d’assetjament de l’SMAP defineix com a conducta d’assetjament: 
e) Insultar o menysprear repetidament a una persona 

f) Deteriorar deliberadament el rendiment laboral d’una persona 

g) Destruir la salut física o psicològica, minant l’autoestima i la confiança en sí 

mateixa de la persona 

h) Totes les respostes son correctes 

3- El protocol d’assetjament de l’SMAP estableix que quan un treballador o 
treballadora es veu assetjat per una altra persona del seu mateix nivell jeràrquic, ens 
trobam davant un tipus d’assetjament psicològic 

e) Horitzontal 

f) Ascendent 

g) Oblic 

h) Descendent 

4- Segons es diu al protocol d’assetjament de l’SMAP, la víctima d’assetjament laboral 
pot patir conseqüències a nivell psíquic como per exemple: 

e) Patir episodis d’eufòria que accentuïn l’agressivitat de la resta de treballadors 

envers la víctima d’assetjament 

f) Trastorns emocionals com sentiment de fracàs, impotència i frustració, baixa 

autoestima o apatia 

g) Dolors i trastorns funcionals 

h) Dolors i trastorns orgànics 

5- Segons el protocol d’assetjament de l’SMAP no es considera assetjament psicològic: 
e) Crítiques constructives, explícites, justificades 

f) Els comportaments arbitraris o excessivament autoritaris realitzats a la 

col·lectivitat, en general 

g) Un fet violent singular i puntual 

h) Totes les respostes son correctes 

6- D’acord amb el que ve disposat en el protocol d’assetjament de l’SMAP, son trets de 
les conductes d’assetjament sexual: 
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e) Sempre existeix una reciprocitat en aquestes conductes per part de l’empresa 

f) Creen un entorn laboral intimidatori, hostil i humiliant per la persona objecte 

de dites conductes 

g) No son necessariament contraries al principi de igualtat de tracte 

h) Cap de les respostes és correcta 

7- L’equip mediador el designa: 
e) El Comitè de Seguridad i Salud 

f) La persona víctima d’assetjament 

g) La direcció de l’Empresa 

h) El departament de Recursos Humanos 

8- El protocol d’assetjament de l’SMAP determina que la responsabilitat de garantir 
serietat, confidencialitat i anonimat durant el procés d’investigació de queixes, 
mediació i conciliació correspon: 

e) A la direcció de l’Empresa 

f) A l’equip mediador 

g) Als comandaments intermedis 

h) Als delegats de prevenció 

9- El procediment d’actuació davant una queixa en matèria d’assetjament psicològic, 
sexual o per raó de sexe, s’iniciarà per part de la persona demandant: 

e) Informant-ne al Comitè d’Empresa 

f) Remetent un correu electrònic a la Gerència 

g) Convocant una reunió amb l’equip mediador 

h) Remetent una fulla de comunicat de riscs a l’equip mediador 

10- En el cas de que s’arribi a una conciliació entre demandant i demandat: 
e) L’empresa sancionarà al demandat 

f) Es tancarà el procés 

g) Es posarà en coneixement de tota la plantilla 

h) El servei de prevenció de riscs laborals emetrà un informe  
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TEMA 26.- Codi de Conducta SMAP. 

 

 
1- El codi de conducta de l’SMAP pot ser aplicable: 

i) A totes les persones que utilitzin les seves instal·lacions 

j) Als usuaris dels aparcaments soterranis, inclosos els que utilitzen les places de 

rotació 

k) A qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l’SMAP, quan així 

convengui per el compliment de la seva finalitat i sigui possible per la 

naturalesa de la relació 

l) A totes les persones que treballen per l’SMAP i al Consell d’Administració 

2- És un principi d’actuació de l’SMAP: 
i) La difusió d’informacions relacionades amb l’estacionament de vehicles 

j) Cooperació i dedicació 

k) Recolzament emocional al ciutadà 

l) Maximització de l’espai dedicat a l’estacionament 

3- Entre els compromisos de l’SMAP en relació a la protecció de la salut i del medi 
ambient està: 

i) Adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient 

j) La limitació de l’ús dels vehicles particulars 

k) Mantenir nets els aparcaments 

l) Obligar al ciutadà a l’ús de la bicicleta 

4- El personal de l’SMAP: 
i) Pot acceptar regals dels proveïdors si abans rep l’aprovació dels seus caps de 

departament 

j) Ha d’informar a l’Empresa quan rebi una oferta de comissió confidencial 

k) No pot acceptar regals dels proveïdors qualsevol que sigui el seu valor 

l) Pot permetre l’accés gratuït als aparcaments a les persones que col·laboren en 

accions culturals de l’Ajuntament  

5- L’SMAP pot revelar dades de els seus clients a tercers: 
i) Mai 

j) Amb el consentiment del client 

k) Sempre que el client no en tengui coneixement 

l) Cap resposta és correcta 

6- L’SMAP adequarà els processos de selecció de proveïdors i subministradors als 
principis de: 

i) Igualtat de preu i reciprocitat 

j) Igualtat de gènere i transparència 
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k) Igualtat d’acord i confidencialitat 

l) Igualtat de tracte i transparència 

7- El codi de conducta ha estat aprovat per: 
i) El Consell d’Administració de l’SMAP 

j) El Comitè d’Empresa de l’SMAP 

k) La Junta General de l’SMAP 

l) La Gerència de l’SMAP 

8- Son principis rectors del canal ètic de l’SMAP: 
i) La confidencialitat 

j) La bona fe 

k) La presumpció de innocència i de defensa 

l) Totes les respostes son correctes 

9- El procediment per tramitar comunicacions en relació al codi de conducta es pot 
iniciar: 

i) A instància de part i quan es refereixin a fets provats 

j) A instància de part, sempre 

k) A instància de part o d’ofici 

l) A instància de part o per mediació de canals de comunicació 

10- Una vegada conclosa la investigació dels fets denunciats, la persona instructora de 
la investigació pot proposar una de les següents conclusions a la Unitat de Seguiment 
de Riscos Penals: 

i) En cas de infracció penal, comunicar el resultat al Consell d’Administració i 

publicar les conclusions de la investigació en premsa 

j) En caso de infracció penal, traslladar comunicació al Ple de l’Ajuntament per 

que discuteixi les mesures a prendre com a conseqüència de la investigació 

k) En cas de infracció penal, trasllat immediat a les autoritats policials o judicials 

corresponents 

l) En cas de infracció penal, es comunicarà el resultat al Comitè d’Empresa i es 

negociaran els termes d l’acomiadament del treballador infractor  
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TEMA 27.- Plan de igualtat de l’SMAP. 

 

 
1- El pla d’igualtat de l’SMAP es realitza en base: 

m) A la plantilla de treballadors fixos de l’Empresa 

n) A tota la plantilla femenina de l’Empresa 

o) A tota la plantilla de l’Empresa 

p) A tota la plantilla de treballadors indefinits de l’Empresa 

2- L’òrgan de seguiment del pla d’igualtat de l’SMAP és la: 
m) Comissió de treballadors i treballadores 

n) Comissió de igualtat 

o) Comissió de representació igualitària 

p) Comissió d’equitat 

3- Els canals d’informació i/o comunicació utilitzats als processos de selecció de 
personal a l’SMAP, se inicien com Oferta Pública de Treball mitjançant la plataforma: 

m) MobiAPParc 

n) MobiSMAP 

o) MobiEmpleo 

p) MobiPalma 

4- Per els objectius generals del pla d’igualtat de l’SMAP, s’han escollit una sèrie de 
línees d’actuació en base a les quals es proposen mesures específiques, entre elles es 
troba: 

m) Sensibilitzar a tot el personal per eliminar estereotips i integrar un 

funcionament inclusiu a cada lloc de treball 

n) Treballar per incrementar el número de dones en llocs directius 

o) L’accés a la formació amb preferència als sectors subrepresentats 

p) Sensibilitzar a tot el personal masculí per eliminar estereotips i integrar un 

funcionament inclusiu en cada lloc de treball 

5- En quan als objectius específics del pla d’igualtat de l’SMAP, s’han escollit una sèrie 
de línees d’actuació, entre les quals es troba: 

m) Comunicació 

n) Formació 

o) Processos de selecció de personal 

p) Totes les respostes son correctes 
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6- Diu el pla d’igualtat que la sensibilització a tot el personal de la organització és una 
possibilitat real per treballar l’eliminació d’estereotips: 

m) Verdader 

n) Fals 

o) Verdader només en llocs masculinitzats 

p) Fals en els llocs feminitzats 

7- Segons el pla d’igualtat, la sensibilització del personal amb el fi de l’eliminació 
d’estereotips es difondrà: 

m) Analitzant els llocs de treball masculinitzats i formant al personal masculí 

n) En forma de formacions i integrant una comunicació bidireccional que faci 

partícip a tot el personal 

o) Realitzant activitats formatives dirigides al pensament resilient del personal 

directiu i que realitza les seleccions de personal 

p) A base de activitats extra laborals que potencien els aspectes afectius de la 

plantilla 

8- La vigència del pla d’igualtat de l’SMAP és de: 
m) 4 anys 

n) 1 any 

o) 3 anys 

p) Te una vigència indefinida 

9- El pla d’igualtat preveu la revisió dels resultats implementats i formació de refresc 
en matèria d’igualtat amb periodicitat: 

m) Anual 

n) Semestral 

o) Mensual 

p) Setmanal 

10- Els resultats de l’avaluació de les mesures implementades es definiran en funció 
de: 

m) Reducció de desequilibris en la presència i participació de dones 

n) Canvi d’actituds del personal masculí 

o) Grau d’igualtat d’oportunitats per el col·lectiu femení 

p) Repercussió en la transformació d’estereotips  
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TEMA 28.- Pla General Comptable. 

 

1. Els comptes anuals estan formats per els següents estats financers: 

a. El balanç, el compte  i la memòria. 

b. L’estat de fluxes i canvis. 

c. El balanç i el compte de pèrdues 

d. El balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 

net i de fluxes d’efectiu, i la memòria. 

 
2. L’actiu no corrent s’agrupa en: 

a. Deutes a curt termini i creditors. 

b. Patrimoni net i fons propis. 

c. Immobilitzat intangible, immobilitzat material i inversions financeres a llarg 

termini. 

d. Totes son falses. 

 
3. Els elements que es registren en el compte de pèrdues i guanys son: 

a. Ingressos i despeses. 

b. Marge brut 

c. Ambdues son correctes. 

d. Ambdues son falses. 

 
4. Per quins documents està  format l’estat de canvis en el patrimoni net? 

a. L’estat d’ingressos i despeses reconeguts. 
b. L’estat total de canvis en el patrimoni net. 
c.  Ambdues son correctes. 
d. Ambdues son falses. 

 
5. La tesorería està formada per: 

a. Efectiu i altres actius liquids. 

b. Fluxes d’actiu 

c. Patrimoni net 

d. Passiu 

 
6. El patrimoni està format per: 

a. Immobilitzat. 
b. fons propis 
c. Existències. 
d. Totes son vertaderes 
 

7. Les despeses del Patrimoni Net pertanyen al grup: 

a. Grup 2. 
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b. Grup 4 
c. Grup 6 
d. Grup 8 
 

8. No son principis comptables: 

a. Empresa en funcionament i no compensació. 
b. meritació i uniformitat. 
c. comptabilitat i eficiència. 
d. totes son correctes. 
 

9. Indica quina de les següents proposicions és correcte:   

a. La comptabilitat és un sistema d’informació que només interessa als directius 
de l’empresa per facilitar la presa de decisions.   
b. L’aplicació del PGC facilita que la informació comptable ofereixi la imatge 
fidel del patrimoni de l’empresa.   
c.  Els estats comptables son documents que formulen voluntariament les 
empreses per presentar la informació que consideren rellevant.   
d. Cap de les anteriors és correcte 
 

10.  Indica quina de les següents proposicions és correcte:   

a. A una empresa s’ha de complir la següent relació patrimonial: Net 
patrimonial = Actiu – Passiu.   
b. A una empresa s’ha de complir la següent relació patrimonial: Obligacions = 
Bens i drets – Patrimoni Net.   
c. A una empresa s’ha de complir la següent relació patrimonial: Actiu = Passiu 
+ Net Patrimonial.   
d. Totes son correctes.  
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TEMA 29.- Normativa Fiscal. 

 

1. L’IVA és un impost: 

a. Directe. 

b. Indirecte. 

c. Les dues respostes son incorrectes. 

d. No és un impost. 

 
2. Per realitzar les autoliquidacions  d’IVA en règim general es té que 

presentar: 

a. El modelo 310. 

b. El modelo 311. 

c. El modelo  303. 

d. Tots els models. 

 
3. Per que es gravin les adquisiciones intracomunitàrias és precís: 

a. Que existeixi un transport dels bens entre dos països comunitaris. 

b. Que el venedor sigui un empresari o un professional que es dedica 

habitualment a l’exercici de l’activitat. 

c. Que l‘adquirent sigui un empresari o professional que actua en exercici de la 

seva activitat. 

d. b i c son correctes. 

 
4. Amb caràcter general, una adquisició intracomunitària s’entén realitzada a 

Espanya i, per tant, subjecta a IVA espanyol: 

a. Quan el lloc d’arribada de l’expedició o transport intracomunitari es trobi 

en territori espanyol. 

b. Quan el lloc d’inici de l’expedició o transport intracomunitari es trobi en 

territori espanyol. 

c. Quan l’adquirent es trobi establit en territori espanyol, amb independència 

del lloc d’arribada dels bens. 

d. Totes son correctes. 

 
5. Quan una empresa adquireix la condició de gran empresa als efectes 

tributaris?: 

a. Si té un patrimoni net de més de 10 millions d’euros. 

b. Quan superi la quantitat de 6.010.121,04 euros de volum d’operacions en 

un any natural. 

e. Ambdues son correctes. 

f. Ambdues son falses. 
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6. Amb quina periodicitat està obligada a presentar el model 115 una empresa 

amb condició de Gran Empresa als efectes tributaris?: 

a. Trimestral. 

b. Semestral. 

c. Mensual. 

d. Anual. 

 
7. La qualificació de Gran empresa als efectes tributaris comporta: 

a. L’obligació de comunicar aquesta condició mitjançant el modelo 036. 

b. Obligació de presentar les autoliquidacions d’IVA corresponents amb 

caràcter mensual. 

c. L’obligatorietat de presentar les autoliquidacions per Internet mitjançant 

certificat electrònic reconegut. 

d. Totes  les respostes anteriors son correctes. 

 
8. La meritació d’IVA a certificacions d’obra rebudes, es produeix: 

a. Quan l’obra es posa a disposició de l’adquirent. 

b. Quan es realitza l’expedició de les mateixes. 

c. Quan existeixen pagaments anticipats. 

d. a i b son correctes. 

 
9. Qui paga l’IVA en la Inversió del subjecte passiu? 

a. L’empresa que està venent els bens o oferint els serveis. 
b. L’empresa que està comprant els bens o rebent els serveis. 
c. Ambdues respostes son correctes. 
d. Cap resposta és correcte. 
 

10. Qui està obligat a presentar el SII, sistema de subministrament immediat 

d’informació de l’AEAT? 

a. Les PIMES 

b. Les empreses amb condició de gran empresa als efectes tributaris. 

c. Les empreses inscritas en REDEME, Registre de devolució mensual. 

d. b i c son correctes. 
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TEMA 30. Riesgos y Mesures preventivas asociats al lloc de treball. 

 

 
1- La Llei de Prevenció de Riscs Laborals és d’aplicació a: 

a) Les relacions laborals regulades a l’Estatut dels Treballadors, al personal al 

servei de les administracions públiques i a les societats cooperatives a les que 

existeixin socis que la seva activitat consisteixi en la prestació d’un treball 

personal. 

b) Les relacions laborals regulades a l’Estatut dels Treballadors dels treballadors al 

servei d’empreses privades 

c) Les relacions laborals regulades a l’Estatut dels Treballadors i al personal al 

servei de les administracions públiques 

d) Les relacions laborals regulades a l’Estatut dels Treballadors i a totes les 

societats corporatives 

2- Segons la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, el conjunt d’activitats o mesures 
adoptades o previstes a totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar 
o disminuir els riscs derivats del treball s’entendrà: 

a) Previsió dels treballadors 

b) Prevenció 

c) Protecció dels treballadors 

d) Equip de treball 

3- Segons la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, la probabilitat de que un treballador 
sofreixi un determinat dany derivat del treball és: 

a) Previsió dels treballadors 

b) Prevenció 

c) Risc laboral 

d) Protecció dels treballadors 

4- Segons la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, qualsevol màquina, aparell, instrument 
o instal·lació utilitzada al treball, s’entendrà com: 

a) Dispositiu 

b) Equip de treball 

c) Maquinària 

d) Possible font de risc 

5- D’acord amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, l’elaboració de la política 
preventiva es durà a terme amb la participació de: 

a) Els empresaris 

b) Els treballadors 

c) Les organitzacions empresarials i sindicals mes representatives 

d) Els empresaris i els treballadors 
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6- D’acord amb el que ve disposat a la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, l’òrgan 
científic tècnic especialitzat de l’Administració General de l’Estat és el: 

a) Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales 

b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

c) Instituto Nacional de la Seguridad Social 

d) Instituto Nacional de Previsión 

7- D’acord amb el que ve disposat a la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, els 
treballadors tenen dret a: 

a) Una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball 

b) Una prevenció total en el seu treball i fora d’ell 

c) Una prevenció laboral i un salari just 

d) Una informació sobre el seu treball 

8- De conformitat amb el que ve disposat a la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, son 
principis de l’acció preventiva: 

a) Evitar els riscs 

b) Avaluar els riscs que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscs en el seu origen 

d) Totes les respostes son correctes 

9- La Llei de Prevenció de Riscs Laborals obliga a l’empresari a proporcionar als seus 
treballadors equips de protecció individual adequats: 

a) Per l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos 

b) Per l’acompliment de les seves funcions i el treballador ha de vetllar per el seu 

ús adequat en qualsevol situació 

c) Depenent del treball que sigui, el treballador farà un ús adequat dels mateixos 

d) El treballador te la llibertat per no usar-los quan ho consideri adequat 

10- Senyalar quina de les afirmacions és correcta: 
a) La vigilància de la salut només és obligatòria per treballadors eventuals 

b) Els reconeixements mèdics només es poden dur a terme quan el treballador 

presti el seu consentiment 

c) Els reconeixements mèdics només es poden dur a terme quan el treballador 

presti el seu consentiment, amb algunes excepcions 

d) Els resultats de la vigilància de la salut seran comunicats a l’empresa i el 

treballador  

 

 


